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الوزاري  البيان  حول  املدين  املجتمع  من  نظر  وجهة  تتضمن  مذكرة  املوضوع: 
وسياسات الحكومة

من: مجموعة من منظامت املجتمع املدين يف لبنان

إىل: دولة رئيس الوزراء اللبناين األستاذ نجيب ميقايت

17 حزيران 2011 

دولة رئيس الوزراء اللبناين األستاذ نجيب ميقايت

نحن املوقعني أدناه، مجموعة من منظامت املجتمع املدين الناشطة واملدافعة عن حقوق اإلنسان، من مختلف 

الثقة وقبل االنتهاء من إعداد بيانها  القطاعات واالهتاممات، نتوجه إىل دولتكم عىل أعتاب نيل الحكومة 

الوزاري لطرح مجموعة من األفكار التي نرى أهمية التطرق إليها ومعالجتها يف املرحلة املقبلة.

ولكن، ويف البداية، ال بد من التوقف عند التطورات الخطرية التي متر بها املنطقة والتي تشهد تحوالت مصريية 

يف تعاطي الشعوب مع الظلم والتخلف وضعف الدميقراطية واملشاركة. إن ثوريت تونس ومرص اللتني حققتا 

النقلة النوعية يف الحياة السياسية بتنحي الرئيسني وانطالق الورشة اإلصالحية التي تتناول تعديل الدستور 

واألنظمة االنتخابية، فضالً عن إطالق عجلة اإلصالحات السياسية. إن هاتني الثورتني، باإلضافة إىل الثورات 

التي أعقبتها يف كل من ليبيا واليمن والبحرين وسوريا، والتحركات املطلبية يف كل من املغرب واألردن، أكدت 

الشعوب لالنتفاض ضد االستبداد والفقر والبطالة والتهميش، وأن  التي تختزنها  الكبرية  القدرات  كلها عىل 

الشعوب ال تسكت إىل األبد عن الظلم والتفاوت االجتامعي واإلقصاء، فضالً عن كون الدميقراطية وحقوق 

اإلنسان والعدالة االجتامعية هي عناوين أساسية لالستقرار السيايس واألمني وال ميكن تجاهلها.

كام وان األحداث التاريخية تؤكد وجوب االنتقال من وضعية تعترب فيها الدولة ملكية خاصة للحاكم وحاشيته، 

إىل وضعية تكون فيها الدولة تجسيداً لسلطة منتخبة بشكل دميقراطي من خالل نظام سيايس يضمن التمثيل 

ل عىل مقاس  الصحيح وتداول السلطة يف مواعيدها الدستورية، ويف ظل دساتري تحرتم حقوق اإلنسان وال تفصَّ

األشخاص. دولة تتبنى مرشوعاً تنموياً يضمن العدالة بني املواطنني والرشائح االجتامعية، ودولة – أو جهاز 

دولة – تعمل وفق مبادئ قانونية شفافة بصفتها خادماً للشعب واملواطنني وخاضعة ملساءلتهم ومحاسبتهم، 

ال بوصفها جهازاً متسلطاً عليهم ينخره الفساد واملنطق الريعي واالنتفاع.... 

إن العرب التي يجب استخالصها من هذه التطورات، يجب أن تحدد الرؤية والتوجهات السياسية يف لبنان، متاماً 

كام يحصل يف كل الدول العربية اليوم من املحيط إىل الخليج.
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دولة الرئيس، 

يواجه لبنان إشكالية إعادة بناء الدولة بصفتها حيزاً مدنياً عاماً، يتمتع باستقالل ذايت عن الكتل 

الحزبية يف البالد، وبصفتها تعبرياً دستورياً ومؤسسياً عن الدميقراطية بكل تبعاتها.... وما مل تكن 

هناك دولة قوية وفاعلة تتفوق عىل قوة املكونات املنفردة للكتل السياسية والحزبية، إضافة 

إىل غياب الضامنة النتظام عمل املؤسسات وفق قواعد التمثيل الصحيح واملشاركة والعدالة 

وعلو الصالح العام وقوة الدولة عىل غريها، لن يكون هناك مواطنة حقيقية مبا هي منظومة 

حقوق يتمتع بها املواطن وواجبات يتحمل مسؤولياتها تجاه املجتمع والدولة والقانون. وال 

دوراً إيجابياً للمجتمع املدين. 

يواجه لبنان اليوم خطراً حقيقياً يتمثل باحتامل انقسام سيايس- مذهبي يتطلب إعادة النظر 

وبفعل  الوقت  مع  تحولت  والتي  الطائفية  املحاصصة  عىل  يقوم  الذي  اللبناين  النظام  ببنية 

املتغريات السياسية وتوازن القوى إقليمياً وداخلياً إىل محاصصة بني جهات تسيطر عىل القرار 

يف طوائفها وبالتايل تحتكر حصتها، حيث باتت املحاصصة الطائفية مجرد محاصصة بني أطراف 

حزبيني يختزلون التمثيل بذواتهم واملحيطني بهم. ويف كل هذه العملية تغيب مصالح املواطن 

ال بل تغيب املواطنة نفسها من خالل تغييب مكوناتها ومرتكزاتها.

السلطة واملواطن، حولت حقوقه املرشوعة بتلقي الخدمات  القامئة بني  العالقات  إن طبيعة 

والسلطة  املقدرات  عىل  املسؤولني  سيطرة  لتكريس  آلية  إىل  القطاعات  مختلف  يف  العامة 

وحولت هذه الخدمات إىل سلع يتقاسمونها تكريسا لنفوذهم. إن ما يجري اليوم يف لبنان ليس 

سوى استباحة للدولة وللمرافق العامة، عىل حساب حقوق اإلنسان.

دولة الرئيس، 

إن النجاح يف أي عملية إصالحية يتطلب شمولية املقاربة  التي تنطلق باألساس من اإلصالح 

املنشود هنا  االقتصادية واالجتامعية والثقافية. واإلصالح  لباقي اإلصالحات  السيايس كمدخل 

يكمن أوالً يف فصل الطائفية عن املؤسسات، وعزل هذه املؤسسات عن الرصاعات السياسية 

واملناكفات.

لذلك نرى أن ميثاق بريوت الذي أعد خالل توليكم رئاسة مجلس الوزراء العام 2005، يتضمن 

الكثري من البنود اإلصالحية الطموحة التي نعتربها صالحة يف أيامنا هذه، ال بل هي رضورية 

وقد تكون صعبة املنال لكرثتها، ولكن ال بد من إعادة االعتبار إىل الكثري منها وإدراجها يف البيان 

الوزاري العتيد. 

ولعل أهم ما جاء يف امليثاق هو تلك النظرة الشاملة لعملية اإلصالح والتي تبدأ بتقييم املقاربة 

التنموية املتبعة والتي تقرن النمو االقتصادي بإيجاد فرص عمل وتأمني العيش الكريم والرغيد 

املتوازن عىل مختلف  االرتكاز  باالعتبار  يأخذ  الذي ال  االقتصادي  النمو  للمواطنني، بديالً من 

القطاعات االقتصادية مبا يف ذلك اإلنتاجية منها، باإلضافة إىل إعادة توزيع عائداته عىل املجتمع 
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املذكرة

بعدالة ومبا يضمن التنمية املتوازنة والعادلة واملستدامة. 

كام أننا نعترب أن شمولية العناوين التي تطرحها الوثيقة هي مقاربة سليمة ونؤكد عليها. إذ إنها 

تتوجه نحو اإلصالح السيايس الذي يعيد االعتبار إىل دور الدولة يف توجيه ودعم النمو باإلضافة 

إىل اإلصالح اإلداري واملايل واالقتصادي والسيايس واالجتامعي. 

وتعترب الوثيقة أخرياً انه ال بد من اقرتاح خطة إصالحية متدرجة مبشاركة واسعة من أصحاب 

واملجالس  املؤسسات  خالل  من  األعامل  وقطاع  املدين  املجتمع  ذلك  يف  مبا  املعنية،  املصالح 

تضمنتها  التي  الطروحات  جدية  وتؤكد  صحيحة  مقاربة  وهي  والقطاعية  الوطنية  واللجان 

الوثيقة.

ويهمنا التأكيد يف هذا املجال أننا ننظر إىل القضايا االجتامعية امللحة كقضايا التنمية االجتامعية 

من  نفسه  باملستوى  واإلعاقة،  والبيئة  والشباب  والطفل  املرأة  وقضايا  االجتامعية  والحامية 

األهمية كالقضايا االقتصادية امللحة. هذا وقد تضمنت املواثيق والعهود واالتفاقيات الدولية 

إىل  أساسياً  موقعاً  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  يعطي  ما  لبنان  عليها  وقع وصادق  التي 

جانب الحقوق السياسية واملدنية. 

لذلك، وعىل الرغم من بعض املالحظات عىل مضمون الوثيقة التي نعتربها أساسية لجهة غياب 

بعض العناوين ذات األولوية عنها، كاإلصالح االنتخايب الترشيعي والبلدي وموضوع الالحرصية 

والالمركزية اإلدارية، فضالً عن مسألة الطائفية السياسية وتناقضها مع املواطنة يف القطاع العام 

والفساد املؤسيس املسترشي يف كل إدارات ومؤسسات الدولة مبختلف تكويناتها، فإننا نعترب أن 

الوثيقة تشكل أساساً جدياً إلطالق الحوار الوطني حول اإلصالح املنشود.

العتيدة  الحكومة  عهد  بداية  مع  وطنية  ورشة  إطالق  من  بد  ال  أنه  نرى  السياق،  هذا  ويف 

ملناقشة اإلصالحات كافة مبا فيها اإلصالحات االقتصادية واالجتامعية، ولوضع التوجهات العامة 

لخطة وطنية شاملة ومتكاملة. عىل أن ترتكز هذه التوجهات عىل املبادئ العامة واألساسية 

لحقوق اإلنسان. كام ونرى رضورة أن يشمل الحوار الهيئات االقتصادية واألكادميية والسياسية 

واملجتمع املدين والقطاع الخاص مبختلف فئاته ومبشاركة املجلس االقتصادي واالجتامعي، والذي 

يجب إعادة النظر يف تركيبته مبا يضمن التمثيل الواقعي لقطاعات املجتمع كافة والقطاعني 

العام والخاص، والربملان اللبناين والذي يحتاج إىل إعادة نظر شاملة يف دوره الترشيعي والرقايب 

والتمثييل ويف دراسة املوازنات العامة وإقرارها.

دولة الرئيس

لقد ارتأينا التوجه إىل دولتكم، يف هذه املذكرة ومالحقها، لطرح جملة من الهموم التي نعتربها 

أولوية وتستأهل اهتاممكم ورعايتكم، مع األمل بأن تحتل القضايا التي سنتوقف عندها موقعاً 

أساسياً يف البيان الوزاري الذي ستنال حكومتكم العتيدة ثقة ممثيل الشعب بناء عليه. 
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ويهمنا من خالل هذه املذكرة أن نلقي الضوء عىل بعض األولويات األساسية مبا فيها اإلصالحات 

خطوة  املساهمة  هذه  تكون  أن  آملني  واالجتامعية  واالقتصادية  واملالية  واإلدارية  السياسية 

باتجاه تفعيل وتعزيز مشاركة املجتمع املدين مبختلف مكوناته يف الحوار الوطني املنشود حول 

السياسة االقتصادية واالجتامعية يف لبنان يف املدى القريب.

تتضمن املذكرة رؤية من املجتمع املدين حول تسعة محاور نعتربها أساسية آملني بأن تحظى 

بعنايتكم الكرمية، وهي ملحقة تفصيالً بهذا الكتاب:

أوال: اإلصالح اإلداري واملايل والحد من الفساد والهدر وقانون الحق يف الوصول إىل املعلومات. 

ينطلق امللحق حول هذا املوضوع إىل وجوب التنبه إىل إشكالية بنيوية تواجه عمليات اإلصالح 

يف اإلدارة العامة تتعلق برضورة عدم فصل الشق املايل عن الشق اإلداري يف اإلصالح. فأول ما 

يجب أن تتنبه إليه يف عملية اإلصالح اإلداري واملايل هو مدى تأثريها مالياً ومحاسبياً.

ويشري امللحق إىل وجوب اقرار قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات كإحدى اآلليات التي تعزز 

الشفافية وبالتايل تساهم يف املكاشفة واملساءلة.

 

ثانياً: إصالح قانون االنتخابات النيابية والبلدية والالمركزية االدارية 

لقد تعهدت الحكومة السابقة يف بيانها الوزاري بانجاز التدابري اإلدارية واللوجستية القرتاع غري 

املقيمني مبهلة حددتها بستة اشهر، كام حدد البيان مهلة إقرار قانون لالنتخابات النيابية بـ81 

شهراً. لذلك نأمل من دولتكم األخذ باالعتبار رضورة إقرار القانون العتيد يف مهلة زمنية كافية 

تسمح باستكامل اإلجراءات الرضورية كافة. وعليه نرى وجوب إقرار القانون قبل نهاية العام 

الجاري، أي قبل 81 شهراً من حلول موعد االنتخابات النيابية املقبلة يف حزيران 3102.

لالنتخابات  املستقلة  الهيئة  إقرار  النيابية عىل رضورة  االنتخابات  قانون  امللحق حول  ويركز 

الوسطى  الدوائر  اعتامد  باإلضافة إىل رضورة  السياسية،  الكامل للسلطة  الحياد  والتي تضمن 

باإلضافة إىل مبادئ  املقيمني  اقرتاع غري  النسبي وخفض سن االقرتاع وتسهيل  التمثيل  ونظام 

تضمنها  التي  الهامة  اإلصالحات  من  العديد  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  أساسية.  أخرى  إصالحية 

قانون االنتخابات 8002/52 بحاجة إىل تطبيق سليم يعطي العملية االنتخابية دوراً أساسياً يف 

تكريس الحق باملشاركة السياسية وبتداول السلطة.

ويتطرق امللحق كذلك إىل رضورة تطوير قانون لالنتخابات البلدية مستقل عن قانون البلديات 

وتضمينه إصالحات أساسية ترتافق مع أهمية اعتامد تطبيق قانون الالمركزية اإلدارية وإعادة 

التقسيم اإلداري حسب ما نص عليه اتفاق الطائف. 
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ثالثاً: القضايا االقتصادية واالجتامعية 

مراقبة  إىل  سعيه  من  انطالقاً  واالجتامعية  االقتصادية  بالقضايا  املدين  املجتمع  اهتامم  يأيت 

املستدامة، االستقالل واألمن  بالتنمية  اللبناين  الشعب  للمحافظة عىل حّق  العامة  السياسات 

الغذائيني، وحامية وتقوية القطاع الزراعي والسيام صغار املزارعني، وتأمني الخدمات األساسيّة 

والصناعات الناشئة، وتشجيع ودعم الحرفيني.

وبتضمن امللحق توصيات يف كل من املجاالت اآلتية: العمل والضامن االجتامعي والعيش الالئق 

والصحة والتعليم والحامية االجتامعية وتأثري التجارة عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية.

رابعاً: الالجئني الفلسطينيني يف لبنان

أوضاع الالجئني يف لبنان، مبن فيهم الالجئون الفلسطينون السيام يف ما يتعلق بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية واملسألة املتعلقة بإعادة إعامر مخيم نهر البارد، والالجئني غري الفلسطينيني يف ما 

القانونية عليها. هذا  املفاعيل  التي يحملون وترتيب  اللجوء  القانوين بصفة  باالعرتاف  يتعلق 

علامً أنّنا وحتّى تاريخه، ال نزال من دون قانون ينظّم الوضع القانوين للجوء كام ولالجئني عىل 

األرايض اللبنانية.

خامساً: املرأة

اإلنسان  بحالة حقوق  للنهوض  بصفته رشطاً  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  إىل  امللحق  يدعو 

رفع  الوزاري ويف سياساتها  بيانها  الحكومة يف  تتبنى  أن  إىل رضورة  اإلشارة  والدميقراطية مع 

التحفظات عن املواد 9 و61 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة وإبرام 

الربوتوكول االختياري امللحق بها. وتويص بوضع االتفاقية حيز النفاذ من خالل تنزيه الدستور 

والقوانني والترشيعات كافة من كل النصوص التي متييز ضد النساء.

سادساً: حرية اإلعالم 

قانونية وتنظيمية  ينتج من عوامل  اإلعالمية  الحريات  الواقع وجود قصور يف مامرسة  يثبت 

من جهة وعوامل سياسية وأمنية واجتامعية من جهة أخرى. )تقرير مراسلون بال حدود للعام 

0102 صنف لبنان يف املرتبة 87 عاملياً برتاجع 71 مرتبة عن العام 9002(.

لذلك يويص امللحق باتخاذ تدابري لتصويب هذا الواقع من خالل تطوير البنية القانونية ووقف 

الرقابة املسبقة من جهة، وإزالة احتكار الجهات السياسية واالقتصادية لوسائل اإلعالم.

املذكرة
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سابعاً: األشخاص ذوو اإلعاقة

تكمن املشكلة األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، والتي تحول دون وصولهم إىل حقوقهم أن كل 

الخدمات التي توفرها لهم الدولة ال ترتكز عىل مبادئ حقوق اإلنسان. وتعتربهم فئة منفصلة 

أما  لهم.  توفرها  التي  الخدمات  يف  الخريي  العمل  مبادئ  معتمدة  املجتمع،  فئات  باقي  عن 

السياسات املطبقة عىل مستوى وطني يف مجاالت حقوق األشخاص املعوقني فتدل عىل عدم 

احرتام مبادئ حقوق اإلنسان يف العديد من املجاالت. 

ثامناً: أوضاع عدميي الجنسية يف لبنان

عنهم،  تعرف  وثائق  والحصول عىل  والتسجيل  القانون  أمام  االعرتاف  لجهة حقهم يف  السيام 

متهيداً لحصول من يستحق منهم عىل الجنسية اللبنانية، يف إطار مسؤولية الدولة يف الحد من 

حاالت انعدام الجنسية.

تاسعا: إصالح القضاء

ال بد من ارساء قواعد جديدة تجعل القضاء مبأمن من التجاذبات السياسية والتدخالت من 

اي جهة أتت، مبا من شأنه أن يضمن توازناً فعلياً بني السلطة القضائية والسلطتني التنفيذية 

والترشيعة، وفقاً ملا نصت عليه رصاحة مقدمة الدستور اللبناين واملادة عرشون منه، وهو ما 

الستقالل  بوضوح وتدعيامً  التي كرست  الطائف  لوثيقة  اإلصالحي  الخطاب  مع  متاماً  يتوافق 

القضاء، مبدأ انتخاب أعضاء مجلس القضاء األعىل. 

دولة الرئيس

إن اللبنانيات واللبنانيني، إذ يتطلعون إىل بناء الدولة العرصية لكل أبنائها، دولة الحق والقانون 

منظامت  مع  املستمر  التشاور  آليات  تفعيل  عىل  العمل  دولتكم  من  يأملون  واملؤسسات، 

املجتمع املدين من خالل املؤسسات واملجالس واللجان الوطنية.

إننا إذ نتوجه بهذه املذكرة، نتمنى أن تحظى باهتاممكم وأن تؤخذ باالعتبار يف البيان الوزاري 

الذي ستنالون عىل أساسه ثقة مجلس النواب. 

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
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حول إصالح القطاع العام يف لبــنان وتنميته

ملحق باملذكرة إىل دولة الرئيس املكلف نجيب ميقايت

حول إصالح القطاع العام يف لبــنان وتنميته

أوال: اإلحصاءات

السبب الرئييس لفشل املحاوالت السابقة لإلصالح اإلداري واملايل هو عدم توفر التزام 

صادق وشفافية يتحىل بها كل مرشوع إصالحي. وليك يتمكن االختصاصيون من تقديم 

الحلول واإلجابات عن األسئلة املطروحة واملعضالت التي تواجه املسؤولني، هناك حاجة 

ماسة إىل البيانات اإلحصائية الصحيحة والدقيقة.

التوصية:

الالحرصي  العام  القطاع  يف  الضعف  مكامن  إىل  للتعرف  أولية  إحصائية  دراسة  وضع 

إعادة  جانب  إىل  طاقاته،  وتوحيد  تفعيله  كيفية  ومعرفة  حجمه  لتقدير  والالمركزي، 

النظر يف الترشيعات التي أصبح من الرضوري وامللح دراستها يف العمق لتطوير اإلدارة 

العامة ووضعها يف خدمة املجتمع وتأمني العيش الكريم ألبناء الشعب، وللموظفني يف 

كل فئاتهم وقطاعاتهم يف مناطق لبنان كافة.

ثانياً: اإلصالح املايل 

يجب التنبه إىل إشكالية بنيوية تواجه عمليات اإلصالح يف اإلدارة العامة، تتعلق بوجوب 

عدم فصل الشق املايل عن الشق اإلداري يف اإلصالح. فأول ما يجب أن نتنبه إليه يف 

عملية اإلصالح اإلداري هو مدى تأثريها مالياً ومحاسبياً. 

 .)Analytical Accounting( التحليلية  املحاسبة  لبنان  يف  العامة  املالية  عن  وتغيب 

وبالتايل ال يوجد مركز كلفة )Cost Center( أو مركز ربح )Profit Center(. ناهيك 

عن عدم وجود أي تحليل تفصييل )Sensitivity Analysis( للعمليات أو مقارنة للربح 

أو  للعمليات   )Feasibility Study( جدوى  دراسة  أو   )Profit & Loss( والخسارة 

للمشاريع التي يتقرر تنفيذها إىل جانب رضورة إعادة النظر يف نظم التوريد واملناقصات 

يف مختلف القطاعات يك تتناسب مع املتطلبات الحديثة والعلمية املتطورة.

التوصية 

التحلييل  املحاسبي  النظام  واعتامد  العامة  املوازنة  هيكلية  تركيبة  يف  النظر  إعادة 

 .)National Accounting System( وتحديث النظام املحاسبي الوطني

وضع دراسة 

إحصائية أولية 

للتعرف إىل مكامن 

الضعف يف القطاع 

العام

إعادة النظر يف 

تركيبة هيكلية 

املوازنة العامة
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مبحاسبة  وربطها  ومكننتها  تحديثها  عرب  العمومية  املحاسبة  أسس  تطوير  جانب  إىل 

املتطلبات  باالعتبار  يأخذ  وحديث  متوازن  لنظام رضائبي  أساساً  تكون  شاملة  وطنية 

األساسية للسياسة االقتصادية. 

إعادة النظر يف نظم التوريد واملناقصات يف مختلف القطاعات.

وملواجهة  واالقتصادية،  واملالية  اإلدارية  املجاالت  جميع  يف  الطوارئ  خطط  وضع 

األخطار الطبيعية مثل الزالزل والفيضانات والحرائق واألخطار اإلنسانية مثل الحروب 

واالضطرابات والقالقل الداخلية.

ثانياً: اإلصالح القضايئ

إن القيام بأي عملية إصالحية يتطلب إعادة النظر يف وضع السلطة القضائية وإعادة 

تنظيمها بدءاً بفصلها عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية، يك تتمكن من محاربة الفساد 

وإعطاء كل ذي حق حقه، وإنزال العقاب بكل من يخالف القوانني ويتعدى عىل حقوق 

املواطنني والحق العام. 

السلطة  عن  استقالليته  تكرس  التي  املبادئ  من  جملة  إىل  يرتكز  القضاء  إصالح  إن 

السياسية، من خالل توسيع الصالحيات يف تشكيل الهيئات القضائية، فضالً عن االستقالل 

املايل واستقالل عمل الهيئات القضائية املختلفة مبا يف ذلك املحاكم االستثنائية. 

إن مراقبة وتدقيق ومحاسبة جميع أجهزة القطاع العام، تفرتض إعادة النظر يف وضع 

أجهزة الرقابة من مجلس الخدمة املدنية والتفتيش املركزي وديوان املحاسبة والهيئة 

العليا للتأديب ومرجعيتها. ومن املفروض أن تكون أجهزة تابعة للسلطتني الترشيعية 

والقضائية املستقلة.

ال بد من استحداث أجهزة ناظمة يف اإلدارة العامة يف لبنان ملراقبة عمل القطاع الخاص 

املؤمتن عىل قطاعات حيوية وإسرتاتيجية قبل إقرار مبدأ خصخصة القطاعات الحيوية أو 

إقرار املشاركة بني القطاعني العام والخاص يف إدارة  بعض املرافق الذي تقرره املصلحة 

العليا للبالد.

ثالثاً: اإلصالح اإلداري واملعهد الوطني لإلدارة

حيوي،  أمر  والترشيعات،  القوانني  لتدريس   )ENA( لإلدارة  الوطني  املعهد  إنشاء  إن 

رشط أن يصار إىل إعادة النظر يف جميع الربامج األكادميية التي ستدرس فيه. إن الرشط 

الرئييس لنجاح املعهد هو تغيري هيكليات اإلدارات واملؤسسات العامة من خالل الدمج آو 

تكريس استقاللية 

القضاء

إنشاء معهد وطني 

لإلدارة
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اإللغاء واالستحداث، إىل جانب  رضورة إعادة النظر بعدد املوظفني وحاجات القطاعات 

املختلفة، ومكننتها واستحداث شبكة اتصاالت تربطها ببعضها البعض لتبسيط املعامالت 

وتسهيل نقل وانتقال املعلومات يف ما بينها بعد دراسة وتحديد وظيفة كل منها، وإلغاء 

االزدواجية، وخصخصة املؤسسات االستثامرية الداخلة يف فلك اإلدارة العامة، رشيطة 

استحداث الهيئات الناظمة واملراقبة عالية الكفاءة والقدرات التي يتوجب عليها السهر 

املصلحة  وتؤمن  املؤسسات  هذه  عمل  وتنظم  تحكم  التي  الترشيعات  شفافية  عىل 

اإلسرتاتيجية العليا للبالد قبل أي اعتبار آخر. 

إن تنظيم اإلدارة املركزية واإلدارة الالمركزية يجب أن يكون نابعاً من إطار واحد مرتكز 

عىل أسس موضوعية تلبي احتياجات املجتمع وتقيض عىل الهدر والرشذمة والتهرب من 

تحمل املسؤوليات. لذلك ونظراً إىل ترابط العملية اإلصالحية، يجب أن يرتافق تنظيم 

التوجهات  لتوحيد  اإلدارية  الالمركزية  تنظيم  مع  والالحرصية  املركزي  العام  القطاع 

اإلسرتاتيجية اإلدارية واملالية واالقتصادية.

إن كل ما سبق يتطلب وجود ترشيعات شفافة تحرتم رشعة حقوق اإلنسان، وتسمح 

الفاسدين  الفساد ومعاقبة  العامة وحامية مكتشفي  املعلومات  إىل  بالوصول  للجميع 

مهام عال مقامهم ومهام كان نفوذهم. كام يتطلب اإلصالح اإلداري، االستعانة بالجامعات 

وكادراتها األكادميية وطالبها، فهي تحتوي عىل نخبة مدعوة للمساهمة يف إعادة إعامر 

لبنان.

وسيط  قانون  وإقرار  املعلومات،  إىل  الوصول  يف  الحق  قانون  إقرار  من  بد  ال  لذلك، 

الجمهورية وتفعيل آلياته نظراً لفوائده العملية.

الحق يف الوصول إىل 

املعلومات
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ملحق 
ثان

ملحق باملذكرة املقدمة إىل دولة الرئيس املكلف نجيب ميقايت

حول اإلصالح االنتخايب

قانون انتخابات نيابية إصالحي جديد يف أرسع وقت

درجت العادة يف لبنان عىل مناقشة قانون االنتخابات قبل أسابيع معدودة من إجراء 

العملية االنتخابية. وبّحجة ضيق الوقت، لطاملا تّم تجاهل اإلصالحات الجوهرية التي 

يجب إدخالها عىل قانون االنتخابات. 

وقد تصاعد يف لبنان خالل السنوات الخمس املاضية الحوار حول إصالح قانون االنتخابات 

النيابية والبلدية،  حيث نوقشت سلّة متكاملة من اإلصالحات التي كان يؤمل إدخالها 

عىل قانون االنتخابات 2008/25. ولكن ما طبّقته الطبقة السياسية من بنود إصالحية 

الطائفي، دون األخذ  مطروحة، جاء مجتزأً، بحيث حال تسييس اإلصالح واالصطفاف 

الجدي بالسلة اإلصالحية املتكاملة. 

إال أن النقاش حول تطبيق النظام النسبي وسائر اإلصالحات الجوهرية، قد ارتقى إىل 

مستويات غري مسبوقة من الجدية والعمق.  وبناًء عليه، عمل كل طرف سيايس، وخدمة 

ملصالحه الفئوية، وفق ما يضمن وجوده يف السلطة متجاوزاً الصالح العام، حتى وإن 

كان ال ميّت إىل الدميقراطية بصلة.

تهدف هذه الورقة إىل:

• التصويب عىل رضورة تضمني البيان الوزاري للحكومة الجديدة مهالً زمنية واضحة 	

ملناقشة وإقرار قانون انتخابات نيابية جديد يتضمن اإلصالحات االنتخابية التي 

ينادي بها املجتمع املدين اللبناين.

• تفّصل هذه الورقة النقاط اإلصالحية التي يجب أن تدخل عىل قوانني االنتخابات. 	

وهي إصالحات لطاملا عملت جمعيات املجتمع املدين عىل املطالبة بإجرائها ملا 

تضمنه من حفظ لحقوق املواطنني السياسية. 

أوالً: يف النظام االنتخايب

ال يزال لبنان يعتمد النظام األكرثي )نظام الكتلة( يف دوائر صغرى )القضاء وما يشبهه(. 

الرشائح  من  لعدد  تهميشاً  ويسبب  السلبيات  من  العديد  يحمل  النظام  هذا  إن 

االجتامعية، حيث يوصل طرفاً واحداً إىل السلطة، ويغيّب الفئات األخرى مبا متثّل من 

حجم. كام أن تقسيم الدوائر يف لبنان حمل دامئاً يف طياته أبعاداً سياسية تأخذ باالعتبار 

إصالحات عىل 

قوانني االنتخابات
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قانون انتخابات نيابية إصالحي جديد يف أرسع وقت

حسابات السياسيني عىل حساب مصلحة املواطن اللبناين.

النظام  من  بدالً  النسبي  النظام  اعتامد  مدين، رضورة  مجتمع  كجمعيات  نرى  لذلك 

األكرثي ملا تضمنه النسبية من دّقة وتنّوع يف التمثيل، بحيث تعطي كل فئة نسبة من 

املقاعد توازي تلك التي حصلت عليها من أصوات املقرتعني.

كام نشدد عىل رضورة إعادة النظر يف تقسيم الدوائر االنتخابية لتحويلها مرحلياً من 

دوائر صغرى إىل دوائر متوسطة )20 مقعداً عىل األقّل لكّل دائرة(، وصوال إىل اعتامد 

لبنان دائرة انتخابية واحدة يف املستقبل.

ثانياً: يف إدارة العملية االنتخابية

إن ضامن حياد إدارة العملية االنتخابية هو يف أساس اللجوء إىل خيار الهيئات املستقلة 

املسؤولة عن العملية االنتخابية يف معظم دول العامل.

تدير االنتخابات اللبنانية وزارة الداخلية التي يرأسها وزير غالباً ما يكون محسوباً عىل 

التشكيك  النيابية، ما يؤدي إىل  طرف من األطراف املتنافسة أو مرشحاً يف االنتخابات 

يف مصداقية إدارة هذه العملية، وبالتايل التشكيك يف نتائج االنتخابات نفسها. وحتى 

ولو كان وزير الداخلية محايداً، فإن ذلك ال يكفي لضامن حياد السلطة حيال العملية 

االنتخابية، إذ إن هذه العملية ال تقترص عىل األشهر السابقة ليوم االنتخابات فقط، بل 

هي عملية متكاملة تتطلب هيئة مستقلة دامئة لالنتخابات يف لبنان.  

فال بد أن يخطو لبنان خطوة باتجاه اعتامد هيئة مستقلة إلدارة العملية االنتخابية 

وتنظيمها واالرشاف عليها يف أرسع وقت ممكن، لتمكني هذه الهيئة من القيام بعملها 

عىل أكمل وجه.

ثالثا: يف ضامن رسية االقرتاع

رسية االقرتاع حق أسايس من حقوق املواطن غري قابل للترصف، والجهات املسؤولة عن 

االنتخابات ملزمة باحرتامه والحفاظ عليه، وتوفري كل مستلزمات مامرسته، تحت طائلة 

فقدان االنتخابات مرشوعيتها وقانونيتها. 

ومن  متعددة،  بوسائل  يتم  اللبنانية  االنتخابية  املامرسة  يف  االقرتاع  رسية  انتهاك  إن 

ضمنها  وسيلتان:

• اللوائح، ووضع عالمات فارقة 	 املتنافسة بطباعة  اللوائح  أو  األوىل، قيام املرشحني 

أحياناً  تفصيلية  يسمح مبعرفة  مبا  املقرتعني،  وتوزيعها عىل  مختلفة،  بطرق  عليها 

اعتامد النظام 

النسبي

اعتامد هيئة 

مستقلة إلدارة 

االنتخابات
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لتصويت األفراد والعائالت.

• والثانية، مرتبطة بتوزيع األقالم، والتي غالباً ما تتضمن عدداً محدوداً من العائالت 	

وإجراء  واإلناث،  الذكور  بني  والفصل  القيد،  أرقام سجالت  أساس  عىل   املعروفة 

بأن  للمرشحني  يسمح  ما  وهو  الواحد،  القلم  مستوى  عىل  األصوات  فرز  عملية 

يحددوا بدرجة عالية من الدقة اتجاهات التصويت.

لذلك، وللحفاظ عىل حرية خيارات الناخب اللبناين ال بد من:

البطاقة  -1 الرسمية، ملا تضمنه هذه  البطاقات  أو  البطاقات املطبوعة سلفاً  اعتامد 

من رسية يف االقرتاع، وتقلّل من إمكانية األحزاب واملاكينات االنتخابية من معرفة 

خيارات الناخبني وتحديدها. وتجدر اإلشارة إىل أن لبنان واحد من ثالث دول يف 

العامل فقط ال تعتمد قسيمة االقرتاع الرسمية.

• االكتفاء بعّد األصوات داخل قلم االقرتاع وفرز الصناديق يف غرفة مخصصة لذلك 	

يف مركز االقرتاع بعد جمع كل صناديق األقالم.

• إعادة تقسيم أقالم االقرتاع عىل أسس مختلفة.	

رابعاً: يف مشاركة جميع الفئات املهّمشة

النيايب، هو من املتطلبات الرضوية من  إن وجود كفاءات متنوعة يف عضوية املجلس 

أجل تحسني فعالية املجلس ومتثيله.

الفئات االجتامعية والكفاءات عىل الرتّشح لالنتخابات  لذا، ال بّد من تشجيع مختلف 

النيابية نساًء كانوا أم رجاالً وبخاصة الفئة الشبابية منهم.

أضف إىل ذلك، رضورة تشجيع جميع فئات املجتمع للمشاركة يف عملية االقرتاع، ملا 

يشّكل ذلك من أهمية يف تحديد خيارات الشعب. 

لذلك ال بد من:

اعتامد نظام الـكوتا النسائية يف لوائح الرتشيح، متاشياً مع مقرارات مؤمتر بكني التي  -1

النسائية مرحلياً،  وقّع عليها لبنان، والتي تنّص رصاحة عىل رضورة اعتامد الكوتا 

وكتدبري مؤقت، ريثام يتم تغيري النظرة النمطية حول مشاركة املرأة. 

خفض سن االقرتاع من 21 عاماً إىل 18، حق من حقوق املواطن السياسية  -2

ميكن  التي  السياسية  الحقوق  أهم  أحد  هي  العامة  االنتخابات  يف  املشاركة  إّن 

للمواطن مامرستها.

رسية االقرتاع

مشاركة الفئات 

املهّمشة
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الثامنة  بلوغه سن  تكتمل مع  للمواطن  املدنية  األهلية  أن  اللبناين  القانون  يعترب 

عرشة، فيصبح بالتايل أهالً الكتساب كامل الحقوق وأداء كامل الواجبات، يف حني 

خالل  من  العامة  الحياة  يف  باملشاركة  بحقه  املسألة  تتعلق  عندما  قارصاً  يعترب 

االقرتاع. لذا ال بد من تخفيض سن االقرتاع ومعه سن الرتّشح.

خفض سّن الرتّشح من 25 سنة إىل 22، مبا يساعد عىل متثيل أفضل للشباب، وهو  -3

ييل خفض سن االقرتاع إىل 18 سنة.

تطبيق آليات اقرتاع غري املقيمني -4

يتمتع بحّقه باالقرتاع  ناخباً  اللبنانية  املقيم خارج األرايض  اللبناين  املواطن   يعترب 

ومامرسة جميع حقوقه األخرى التي منحه إيّاها القانون. وألن املادة 114 من قانون 

االنتخابات 2008/25 نّصت رصاحة عىل رضورة ارشاك هذه الفئة من اللبنانيني يف 

العمل  من  بّد  ال  لهم،  مناسبة  اقرتاع  آليات  تأمني  خالل  من  النيابية  االنتخابات 

عىل الترسيع يف مبارشة تطبيق هذا املبدأ، ليك ال يتم االلتفاف عليه بحجة ضيق 

الوقت أو ضعف اإلمكانات، علام أن الجمعيات تضع إمكاناتها وخرباتها ملساعدة 

السلطة السياسية يف تأمني هذا الحق للناخبني.  

اتخاذ االجراءات الالزمة كافة لتطبيق آليات اقرتاع ذوي اإلعاقة، والتي أُقر جزء  -5

يسري منها حتى اآلن، وإقرار املراسيم التطبيقية كافة املرتبطة بهذا املوضوع.

تطبيق آليات االقرتاع يف مكان اإلقامة يف االنتخابات النيابية لدائرة األصل ومكان  -6

السكن لالنتخابات البلدية: وذلك بالدرجة األوىل للحفاظ عىل استقاللية الناخب 

من جهة، وتفعيل دوره يف دائرته االنتخابية من جهة أخرى، وعدم خضوع الناخب 

البتزاز القوى السياسية التي تتكفل بتكاليف نقله من مكان إقامته إىل مكان أصل 

نفوسه للقيام بعملية التصويت. 

املحافظة عىل املكتسبات اإلصالحية، ومنها الرقابة عىل اإلنفاق واإلعالم واإلعالن  -7

االنتخايب، إجراء االنتخابات يف يوم واحد، وحق املجتمع املدين مبراقبة االنتخابات 

مع األخذ بأهمية إدخال بعض التعديالت لتفعيل تلك الرقابة. 

املواطن اللبناين 

املقيم خارج 

األرايض اللبنانية 

ناخباً يتمتع بحّقه 

باالقرتاع
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ملحق باملذكرة املقدمة إىل دولة الرئيس املكلف نجيب ميقايت

حول السياسات االقتصادية واالجتامعية

بالسياسات  متصلة  انتهاكات  إىل  لبنان  يف  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  تتعرض 

االقتصادية واالجتامعية وبالتوجهات اإلصالحية التي جاءت يف برنامج اإلصالح الوطني 

املقرتح يف وثيقة باريس III، وكذلك التأخر يف إصدار املوازنات خالل السنوات املاضية. 

فشل  عن  فضالً  والعنف،  السلبية  إىل  املستمر  واللجوء  السيايس  االستقرار  غياب  ويف 

وغياب  وتحسينها،  العامة  اإلدارة  لتطوير  الالزمة  السياسات  وضع  يف  السياسة  رجال 

الرؤية التنموية الشاملة، نجد يف كل ذلك عوامل ساهمت يف عدم تحقيق أي تقدم يف 

ميدان الحقوق االقتصادية واالجتامعية، السيام تلك املتعلقة بالبطالة والفقر والتفاوت 

االجتامعي والجغرايف.

أوالً: الحق يف مستوى معييش مالئم

لقد بلغ الفقر يف لبنان معدالت عالية نسبياً مقارنة بالبلدان املشابهة من حيث الدخل 

للمستقبل  التخطيط  يجعل  الصحيحة،  اإلحصاءات  توفر  عدم  ولكن  النمو.  ومعدالت 

أن  نعرفه  ما  ولكن  وآخر.  مصدر  بني  متفاوتة  الفقر  ومعدالت  الواقع  حقيقة  ملعرفة 

األرس األكرث فقراً هي التي ترعاها النساء واألرامل، التي ال تحظى بالغذاء الرضوري وال 

التغطية الصحية الالزمة وال املسكن الالئق وال التعليم املناسب. وبالتايل فإن أي سياسة 

رضائبية غري مبنية عىل األسس املالية واالقتصادية املناسبة تؤدي إىل تفاقم الوضع.

اليوم، ومل  الفقر مل تِف بالحاجة لغاية  التي وضعت ملحاربة  إن السياسات الحكومية 

توضع أساساً لتغطية جميع املناطق اللبنانية. كام أن توزيع اإلنفاق بني السكان مل يكن 

متكافئاً منذ البدء، ناهيك عن التفاوت املناطقي الكبري بالنسبة إىل معدالت االستهالك 

للفرد، باإلضافة إىل عدم تكافؤ توزيع التنمية يف املحافظات.

كام بلغ التدهور البيئي حداً قد ال ميكن وقفه بحلول العام 2015 انسجاماً مع االتفاقيات 

والتعهدات الدولية. إن إجاميل املساحات الخرضاء املتبقية ال يكفي لضامن نوعية الحياة 

الصحية الالزمة لسكان املدن. كام أن الوصول إىل الشواطئ مل يعد حقاً عاماً كام هو 

الحال يف البلدان التي تؤمن حقوق املواطنني يف التمتع باملمتلكات العامة حيث تحولت 

األمالك البحرية والشواطئ اللبنانية إىل مشاريع سياحية وسكنية خاصة مقفلة يف واجه 

السواد األعظم من املواطنني.

بلغ الفقر يف لبنان 

معدالت عالية
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لذلك نويص باتخاذ الخطوات اآلتية:

املعلومات . 1 إىل  للوصول  الفرصة  إلتاحة  الرسمية  الدميوغرافية  اإلحصاءات  تنظيم 

بشكل  األرس  صعيد  وعىل  والنساء(  )الرجال  للجنسني  الفردية  باملوارد  املتعلقة 

دقيق، لدراسة التفاوتات بني املناطق وبني الطبقات وعىل مستوى األعامر، لوضع 

سياسة تنموية مستقبلية واضحة املعامل واألهداف.

الدخل، . 2 عىل  املبارشة  الرضائب  اعتامد  لجهة  الرضائبي  النظام  يف  النظر  إعادة 

واألرباح  الريوع  املبارشة، وفرض رضائب عىل  الرضائب غري  أعباء  والتخفيف من 

العقارية، ووضع رسوم ورضائب عىل مستثمري األمالك البحرية والنهرية

أجل . 3 من  واضحة،  وأهداف  أسس  عىل  مبنية  واجتامعية  اقتصادية  سياسة  وضع 

متكني أفراد املجتمع رجاالً ونساء من جميع األعامر والخلفيات، من إيجاد العمل 

املناسب للعيش الكريم. وبشكل خاص من أجل متكني النساء وإتاحة الفرصة لهن 

للوصول إىل صنع القرار يف جميع املجاالت وعىل مختلف األصعدة.

وضع قانون المركزي متطور يسمح للمحافظات الخمس األساسية بتنفيذ سياسات . 4

متوازنة مخطط لها مركزياً للمناطق عىل صعيد القطاعات املختلفة ملكافحة الفقر 

وخفض معدالت البطالة ووقف هجرة الشباب.

القصري . 5 اللبنانية عىل املدى  املناطق  لتأمينها إىل كافة  الطاقة واملياه  تنظيم قطاع 

الدولة،  إىل  اسرتاتيجياً  قطاعاً  كونه  املحروقات  قطاع  إعادة  والطويل،  واملتوسط 

والتوزيع  اإلنتاج  عىل  الدولة  وإرشاف  ت(  أو.  )ب.  طريق  عن  املصايف  وتشغيل 

وحتى التصدير، كام كان سابقاً

وضع قوانني لحامية البيئة يف جميع القطاعات، بحيث ال تكون محصورة يف وزارة، . 6

بل تغطي مختلف الحقول لتطبيق الترشيعات البيئية الدولية وتنفيذها.

تطبيق بنود معاهدات األمم املتحدة املتعلقة مبكافحة الفساد ومعالجة ما ينجم . 7

عنه.

ثانياً: الحق يف العمل

ميتاز سوق العمل اللبناين بغياب العدالة وتكافؤ الفرص. وتبلغ البطالة معدالت مرتفعة، 

ولكن هنا أيضاً ال توجد إحصاءات ميكن أن تعطي فكرة واضحة عن البطالة يف مختلف 

السياسات  غياب  نتيجة  االرتفاع  تزداد يف  والقطاعات. وهي  األعامر  املناطق وحسب 

يف  فشلت  الحكومية  فالسياسات  واالقتصادية.  السياسية  األوضاع  وتفاقم  الواضحة 

إعادة النظر يف 

النظام الرضائبي
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أعىل  أن  نعلم  ولكننا  السنني.  مر  وعىل  األصعدة  جميع  عىل  املشكلة  هذه  معالجة 

معدالت البطالة يف لبنان هو لذوي اإلعاقة التي تقدر نسبتها بـ)٨٣٪(. وعىل الرغم من 

أن النساء يشكلن أكرث من 53٪ من عدد السكان، فإن 28 % فقط من القوة العاملة هي 

من النساء. وتبقى اإلحصاءات الخاصة باملناطق متفاوتة ويشوبها الغموض لعدم وجود 

أرقام دقيقة عىل هذا الصعيد أيضاً. وتقدر بعض املصادر معدالت البطالة للفئة العمرية 

20-24 عىل أنها أعىل نسبة؟ من هنا الفكرة التي تقول إن تردي األوضاع االقتصادية 

مستلزمات  تأمني  وراء  سعياً  الهجرة  إىل  الفئة  هذه  يدفعان  األمني  االستقرار  وعدم 

العيش الكريم. باإلضافة إىل كل ذلك فإن أغلبية العاملني يف لبنان يعملون يف »القطاع 

غري الرسمي«.

وتنتهك القوانني املتعلقة بالعمل الحق يف التنظيم واالجتامع، والحق يف العمل الالئق، 

السيام يف املادة 7 من قانون العمل التي ال تشمل العاملني يف املنازل واملزارعني وعامل 

للعامل  حامية  اللبناين  القانون  يوفر  ال  كام  والبلديات.  العامة  واإلدارات  املؤسسات 

كاملة  لتبعية  املكفول  العامل  إخضاع  عنه  ينتج  الكفالة  فنظام  املنازل.  يف  األجانب 

لكفيله، كام أنه ال يفسح أمامه حتى إمكانية مقاضاته. 

كام ال يوفر قانون حوادث العمل حتى تعويضاً عادالً يف حاالت حوادث العمل، انسجاماً 

ع الدولية التي وقع عليها لبنان. َ مع الرشرُّ

لذلك نويص باتخاذ الخطوات اآلتية:

العمل فيها، ووضع مخطط . 1 العمل، وإعادة تنظيم  النظر يف هيكلية وزارة  إعادة 

تدريبي للموظفني وتوصيف وظائفهم. 

إعادة النظر يف مضمون الترشيعات املتعلقة بالعمل من أجل تطوير عوامل استقرار . 2

اإلنتاجية،  القطاعات  لتقوية  الالئق  للعمل  اسرتاتيجيات  واعتامد  الكيل،  االقتصاد 

وتحسني قانون حوادث العمل، وتطبيق فرع طوارئ العمل يف الضامن االجتامعي، 

وانشاء صندوق البطالة، وتفعيل املؤسسة الوطنية لالستخدام، كام جاء يف قانون 

إصالح  رضورة  عن  فضالً  هذا  األجانب.  العامل  استقدام  حرصية  لجهة  إنشائها، 

الضامن االجتامعي بشكل عام.

إلغاء نظام الكفالة بالنسبة إىل العامل األجانب يف املنازل، واالستعاضة عنه بنظام . 3

تقاعدي واحرتام املعايري الدولية وحامية حقوق العامل املهاجرين.

إرشاف . 4 عىل  العمالين  الطابع  إضفاء  مهمتها  بالعمل  خاصة  تفتيش  وحدة  إنشاء 

الوزارة يف ما يتعلق بتوظيف العامل املحليني واألجانب عىل حد سواء الستقصاء 

أوضاع العمل وحاالت االستغالل ومعالجتها ومراقبة ظروف العمل، وضامن تنفيذ 

إعادة النظر يف 

هيكلية وزارة 

العمل
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التي تلزم رب العمل باعتامد أجور متساوية لألعامل املتساوية، وضامن  القوانني 

تنفيذ عقود العمل.

التوقيع واملصادقة عىل اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 وتعديل قانون . 5

 14 إىل  للعمل  الدنيا  السن  رفع  ذلك  يف  مبا  عليه  تنص  ملا  وفقا  اللبناين  العمل 

سنة مكتملة وتنفيذ كوتا ٣٪ من العمل لذوي اإلعاقة وفق ما نص عليه القانون 

.2000/220

التطورات . 6 مع  يتناسب  يك  اللبناين  العمل  قانون  تعديل  مبرشوع  والبت  اإلرساع 

االقتصادية واالجتامعية وينسجم مع االتفاقيات الدولية وروح العرص.

ايجاد ترشيع خاص بنزاعات العمل ضمن الثالثة أشهر املحددة قانوناً ولها صفة . 7

االستعجال. بينام تخضع حالياً ألصول املحاكامت املدنية يف تبادل اللوائح، ما يطيل 

النظر والحكم بقضايا العمل تصل أحيانا إىل خمس سنوات. 

ثالثاً: الحق يف التعليم

إن الحق يف التعليم يكفله الدستور اللبناين. إمنا نظام التعليم الرسمي يف لبنان ال يؤمن 

الرسمية  التي باتت متدنية يف املدارس  التعليم من حيث الجودة  وصول متكافئ إىل 

والخاصة، ما يؤدي إىل التمييز بني الطالب غري القادرين عىل االلتحاق بالجامعات عالية 

الشباب ذوي  الجامعي املالمئة للعديد من  التعليم  انتفاء فرص  املستوى باإلضافة إىل 

الدخل املحدود.

تستوجب  التي  امللحة  الرضورات  من  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  تنظيم  إعادة  إن 

دراسة القطاع التعليمي برمته. 

االقتصادية  الظروف  إىل  نظراً  مستمر،  التعليمي  اإلنجاز  يف  الجغرايف  التفاوت  أن  كام 

واالجتامعية املتدنية ومعدالت الترسب املرتفعة يف الريف.

إن التفاوت يف مستوى التعليم االبتدايئ والتكمييل والثانوي واملهني، أكان يف التعليم 

التعليم وإعداد األجيال الصاعدة  الرسمي أم الخاص، له عواقب وخيمة عىل مستوى 

أم  لبنان  يف  ذلك  أكان  املختلفة،  العمل  وأسواق  املتنوعة  االختصاصات  يف  للجامعات 

الخارج. ويجب أال ننىس أن اإلمكانات االقتصادية واالجتامعية املتدنية تدفع الشباب 

إىل االنخراط يف جامعات ومعاهد ال تعدهم بالشكل املناسب للعمل يف االختصاصات 

مبستوى  يرض  أن  شأنه  من  الشهادات  منح  يف  والتساهل  اختاروها،  التي  املختلفة 

الخريجني، وال يؤمن لهم الوظائف املالمئة يف أسواق العمل املحلية والعاملية.

يجب التنبه إىل اختيار االختصاصات وإيجاد املراكز التأهيلية القادرة عىل إسداء النصح 

اإلرساع والبت 

مبرشوع تعديل 

قانون العمل 

اللبناين
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واملشورة، يك ال يختار الشباب الحقول واالختصاصات غري املناسبة بسبب تخمة حاميل 

شهاداتها وانعدام الكفاءة الالزمة للنجاح فيها وعدم توفر الفرص يف مجاالتها.

كام تغيب اآلليات املتعلقة بتوفري التعليم املجاين للجميع، عىل الرغم من أن املرشوع 

أحيل إىل مجلس النواب ومل يقر حتى يومنا هذا، وهي ال تشمل ذوي اإلعاقة باإلضافة 

إىل تعليم القراءة والكتابة للبالغني من الجنسني.

لذلك نويص باتخاذ الخطوات اآلتية:

إعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم العايل، ما يستوجب دراسة القطاع التعليمي . 1

برمته لتطويره وتحديثه ومكننته. 

تطوير التعليم الرسمي لرفع جودته، واعتامد منهج موحد، وتطبيق اآلليات التي . 2

اقرتحتها وزارة الرتبية مبا يحول دون الترسب، وتأمني وتنفيذ اسرتاتيجيات تتمحور 

حول الجودة وخاصًة يف الريف، وتكييف املدارس لتتالءم واحتياجات ذوي اإلعاقة.

إدخال قيم املواطنة والتوعية البيئية إىل املنهج، وتحويل التعليم الديني إىل ثقافة . 3

دينية.

إعطاء حوافز للمعلمني ليخدموا يف املناطق الفقرية، واعتامد آليات لتوفري تطوير . 4

مستمر لكفاءات املعلمني وقدراتهم.

إطالق برنامج إصالحي فعال وفق آجال محدودة زمنياً للجامعة اللبنانية )الجامعة . 5

الوطنية(.

إيجاد هيئة ناظمة ملراقبة الجامعات الخاصة والسهر عىل جودة التعليم فيها.. 6

العمل عىل تطوير التعليم املهني الرسمي وتحسينه.. 7

السهر عىل تطوير األبحاث والتخطيط يف الجامعات وضمها إىل مجموعة االستشاريني . 8

الذين تستعني بهم الدولة لدراسة وتطوير القطاعات املختلفة، والعمل عىل صيانة 

املشاريع ومتابعة تحسينها.

والثانويني . 9 والتكميليني  االبتدائيني  املعلمني  أداء  لتحسني  الالزمة  الربامج  وضع 

واملهنيني واألساتذة الجامعيني.

وضع برامج تعليمية ومهنية موحدة مبشاركة القطاع الخاص، ليك يتمكن خريجو . 10

الجامعات واملعاهد املهنية من العمل يف القطاعات املختلفة، الصناعية والزراعية 

الكفاءة، وإيجاد  عالية  اختصاصات  تتطلب  التي  الحقول  والخدماتية وغريها من 

كتاب تاريخ وطني موحد للبنان.

الحرص عىل وضع الربامج الثقافية والفنية والتشكيلية واملوسيقية عىل أنواعها. . 11

تطوير التعليم 

الرسمي لرفع 

جودته

إدخال قيم املواطنة 

والتوعية البيئية إىل 

املنهج
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الربامج . 12 مختلف  يف  وإدخالها  أنواعها  عىل  الرياضية  مستوى  رفع  عىل  الحرص 

للصفوف من االبتدايئ لغاية الجامعة.

رابعاً: الحق يف الصحة

نصف  من  أكرث  حرمان  إىل  تؤدي  بنيوية  اختالالت  من  اللبناين  الصحي  النظام  يعاين 

السكان من الحصول عىل الرعاية الصحية الالزمة، السيام يف ظل معاناة صندوق الضامن 

اللبنانية املتعاقبة يف إقرار قانون يؤمن  االجتامعي العجز املايل. ومل تنجح الحكومات 

التغطية الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة..

وعىل الرغم من تشييد أبنية حديثة للمستشفيات الحكومية يف بعض املناطق، تبقى 

املستشفيات الحكومية غري مالمئة، يف حني ال يتمكن ذوو الدخل املحدود من الوصول 

إىل املستشفيات الخاصة بسبب ارتفاع كلفتها.

بلغ %11.3 من  والذي  الصحة،  اإلنفاق عىل  الفرد من  ارتفاع حصة  الرغم من  وعىل 

ظل  يف  السيام  الصحية  الرعاية  إىل  متكافئ  غري  وصول  هناك  العام،  اإلنفاق  إجاميل 

التفاوت املناطقي.

يضخم  ما  كبرياً،  تحدياً  يشكالن  استرياده  يف  والحرصية  الدواء  أسعار  ارتفاع  ويبقى 

النفقات الصحية، إىل جانب انتشار األدوية الفاسدة واملزورة التي تعجز أجهزة الدولة 

عن مكافحتها يف مواجهة مافيا الدواء.

لذلك نويص باتخاذ الخطوات اآلتية:

إعادة تنظيم وزارة الصحة وهيكلتها ووضع النظم اإلدارية واملالية لتطوير عملها . 1

بغية تقوية دور الدولة التنظيمي والترشيعي يف القطاع الصحي.

املستشفيات . 2 الصحية يف  الخدمات  السهر عىل جودة  ناظمة مهمتها  إنشاء هيئة 

العامة والخاصة.

إصالح النظام الصحي مبا يضمن شمول الخدمات صحية كل املواطنني املحتاجني، . 3

بني  العالقة  وتحسني  الصحي،  القطاع  عن  املعلومات  إىل  املالئم  الوصول  وضامن 

القطاعني العام والخاص يف مجال الصحة. باإلضافة إىل توحيد الصناديق الضامنة 

كافة.

توفري كامل الخدمات الصحية يف الريف، وتطوير خطة وطنية لتنفيذ برامج الرعاية . 4

االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  بإصالح  بدءاً  كافة،  املناطق  يف  الصحية 

والصحي وضامن الشيخوخة.

اعادة إحياء املكتب الوطني للدواء.. 5

يعاين النظام 

الصحي اللبناين من 

اختالالت بنيوية
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خامساً: الحق يف الحامية االجتامعية

عىل الرغم من ارتفاع نسبة اإلنفاق االجتامعي يف لبنان، إال أنه ال يقوم عىل أساس سياسة 

اجتامعية وطنية شاملة، فهو ال يوفر تطوراً تدريجياً وتحقيقاً لحق جميع املواطنني يف 

الحامية االجتامعية.

يرتكز معظم اإلنفاق االجتامعي عىل برامج شبكات األمان. لكن النسبة املخصصة لألرس 

الفقرية تبقى محدودة وغري كافية. وال تغطي هذه الربامج الحامية االجتامعية لألشخاص 

املسنني واملعّوقني والعاطلني عن العمل.

يبقى األجر غري املتساوي،  والذي يتسم بالتمييز ضد املرأة، من خالل إجازة األمومة غري 

املناسبة، وعدم تغطيتها من الضامن االجتامعي يف القطاع الخاص.

كام أن العامل األجانب، ومن ضمنهم الحاصلون عىل إجازات عمل، ال يستفيدون من 

الضامن االجتامعي والتأمني الصحي.

لذلك نويص باتخاذ الخطوات اآلتية:

إن دراسة أوضاع وزارة الشؤون االجتامعية رضورة تقتضيها املصلحة االجتامعية العامة، 

وخصوصاً إعادة تنظيم الوزارة وتطوير هيكليتها، بحيث تتمكن من القيام بالواجبات 

املفروض أن تقدمها للمجتمع بأطيافه املختلفة.

وضع سياسة شاملة للتنمية االجتامعية.. 1

توفري مخطط صحي شامل للمسنني.. 2

تعديل قانون الضامن االجتامعي مبا يلغي التمييز ضد املرأة.. 3

السامح للعامل األجانب باالستفادة من تغطية الضامن االجتامعي.. 4

سادساً: تحرير التجارة وتأثريه عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية

يهمل لبنان املوجبات التي تنص عليها القوانني الوطنية والدولية لدى التفاوض بشأن 

اتفاقيات تحرير التجارة، من دون إجراء تقييم عميق للتأثريات عىل الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية الناجمة عن االنضامم إىل هذه االتفاقيات. 

كام ال بد من التوقف عند الرضر الذي وقع عىل قطاع الصناعة يف لبنان جراء تحرير 

الرسوم الجمركية من طرف واحد العام 2000.

إن مواصلة تحرير التجارة يف مجال الزراعة، تهدد الحق يف األمن الغذايئ والسيادة عىل 

الغذاء وحق العمل.

سياسة شاملة 

للتنمية
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إن التحرير املتواصل لقطاع الخدمات قد يضعف القدرات التنافسية، ويحد من القدرة 

التنظيمية عىل مستوى وطني ومحيل يف حال مل تؤخذ الخطوات الرضورية للنظر يف 

االستفادة  وأن  خاصة  االتفاقيات،  بتنفيذ  الرشوع  قبل  بها  القيام  الواجب  اإلصالحات 

من تحرير قطاعات خدمية، يتوقف غالباً عند وجود الترشيعات الناظمة وطنياً، والتي 

تتيح االستفادة من التحرير. واملطلوب كذلك إعداد دراسة تقييمية مبقاربة حقوقية ألي 

خطوة تؤدي إىل االلتزام بتقديم عروض بخصوص تحرير قطاعات الخدمات األساسية 

كالتعليم والصحة، أو حتى االلتزام بربط الحالة املحررة القامئة فعلياً لهذه القطاعات، 

حيث إن مثل تلك الخطوات يحد من املساحات اإلصالحية يف املستقبل. 

دومنا  األطراف،  واملتعددة  واإلقليمية  الثنائية  التجاري،  التحرير  اتفاقيات  تزايد  إن 

القطاعات  بناء  الدولة عىل  قدرة  عنها، عىل  املرتتبة  واملفاعيل  الجدوى  تخطيط حول 

املتاح  الهامش  يهدد  إمنا  الوطني،  املستوى  عىل  الناظمة  الخطوات  واتخاذ  اإلنتاجية 

للسياسات الوطنية للحكومة اللبنانية، ويحد من قدراتها يف املستقبل عىل احرتام حقوق 

اإلنسان وحاميتها أو عىل اتخاذ اإلجراءات الرضورية التي تدعمها وتقوي أنظمة الحامية 

االجتامعية.

لذلك نويص باتخاذ الخطوات اآلتية:

القيام . 1 قادرة عىل  تصبح  بحيث  وهيكلتها،  والتجارة  االقتصاد  وزارة  تنظيم  إعادة 

بوضع الترشيعات الالزمة إلعادة تنظيم القطاعات االقتصادية والتجارية.

دراسة السياسة التجارية اللبنانية لوضع إسرتاتيجية تنموية شاملة ال تقترص عىل . 2

الجوانب االقتصادية فحسب.

االجتامعي . 3 التمييز  زيادة  إىل  التجارة  تحرير  مفاوضات  تؤدي  ال  أن  إىل  التنبه 

واالقتصادي، وأن ال تتعارض اتفاقية التجارة يف الزراعة مع مستلزمات حامية الحق 

يف األمن الغذايئ والسيادة عىل الغذاء، واتخاذ اإلجراءات اإلصالحية خالل الفرتات 

االنتقالية، ومامرسة حق إعادة فرض القيود الكمية يف حال تصاعد موجات االسترياد 

غري املتوقعة، واحرتام حقوق العامل عند عقد االتفاقيات التجارية.

ضامن توفري الخدمات األساسية ووصول جميع املواطنني إليها، بالنوعية والكمية . 4

الرضورية للعيش الكريم والالئق.

وضع الدراسات الالزمة التي تبني العواقب االجتامعية واالقتصادية قبل إبرام أي . 5

اتفاقيات تجارية. 

التزام مقاربة تشاركية تساهم فيها القطاعات املعنية عند التفاوض وتوقيع اتفاقيات . 6

تجارية.
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التجارة . 7 »منظمة  إىل  باالنضامم  املعنية  اللبنانية  الوطنية  اللجنة  تنشيط  إعادة 

العاملية«.

املجلس  تشكيل  يحظى  بأن  نأمل  االقرتاحات  بهذه  نتقدم  إذ  إننا  آخراً،  وليس  أخريا 

االقتصادي ـــــ االجتامعي باهتاممكم، ملا له من دور رئييس يف تنظيم الحوار بني 

مختلف الجهات املعنية يف املجتمع حول مختلف القطاعات. 
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حول حقوق الالجئني الفلسطينيني يف لبنان

ملحق باملذكرة املقدمة إىل دولة الرئيس املكلف نجيب ميقايت

حول حقوق الالجئني الفلسطينيني يف لبنان

أساسياً  جزءاً  الدوام،  وعىل   ،1948 العام  منذ  لبنان  يف  الفلسطيني  الوجود  كان  لقد 

من النقاش الداخيل، الهادئ حيناً والصاخب يف معظم األحيان. وطُبقت عىل الالجئني 

الفلسطينيني مراسيم وإجراءات تتناىف يف كثري منها مع وجه لبنان الحضاري املساهم 

يف وضع رشعة حقوق اإلنسان ويف تأسيس جامعة الدول العربية. لذلك ترى مجموعة 

منظامت املجتمع املدين الناشطة واملدافعة عن حقوق اإلنسان، من مختلف القطاعات 

واالهتاممات، املوقعة عىل هذه املذكرة، أّن مقوِّمات صون كرامة اإلنسان الفلسطيني 

الالجئ يف لبنان، وكأولوية، تقتيض ما يأيت:

أوالً: الالجئ الفلسطيني يف القانون اللبناين

عىل الرغم من أّن الالجئني الفلسطينيني يقيمون يف لبنان، وبصورة مؤقتة، منذ 62 عاماً، 

غري أن املرّشع اللبناين مل يحدد من هو الالجئ الفلسطيني يف لبنان. فالقوانني اللبنانية 

تتوجه إىل الالجئني الفلسطينيني تارًة كأجانب، وتارًة أخرى كفئة خاصة من األجانب، 

وأحياناً كالجئني فلسطينيني. 

لذا فإن توصيتنا األوىل التي نرفعها إىل دولتكم، هي أن تعمل الحكومة اللبنانية عىل 

اعتامد تعريف قانويًن واضح ملن هو الالجئ الفلسطيني يف لبنان.

ثانياً: الحق يف العمل

أصدر الربملان اللبناين يف 17 آب/أغسطس 2010 تعديلني عىل درجة عالية من األهمية. 

 1964 )سبتمرب(  أيلول   23 يف  صدر  الذي  العمل  قانون  من   59 باملادة  يتعلق  األول 

وفقاً  املسجلني  الالجئني  الفلسطينيني  األُجراء  استثناء  التعديل  هذا  مبوجب  تم  حيث 

والالجئني(  السياسية  الشؤون  )مديرية  والبلديات  الداخلية  وزارة  يف سجالت  لألصول 

التعديل  أما  العمل.  وزارة  الصادرة عن  العمل  إجازة  ورسم  باملثل  املعاملة  من رشط 

الثاين فطال الفقرة 3 من املادة 9 من قانون الضامن االجتامعي الذي صدر يف 26 أيلول 

1963 حيث تم إعفاء املستفيدين من العامل الالجئني الفلسطينيني من رشط املعاملة 

يستفيدون  وباتوا  االجتامعي  الضامن  وقانون  العمل  قانون  يف  عليه  املنصوص  باملثل 

من تقدميات تعويض نهاية الخدمة بالرشوط التي يستفيد فيها العامل اللبناين، إال أّن 

تعريف قانوين 

واضح ملن هو 

الالجيء
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املشمولني بأحكام هذا القانون ظلوا غري مستفيدين من تقدميات صندوقي ضامن املرض 

واألمــومة والتقديــامت العائــلية.

وللمرة  نقلت  ألنها  مسبوقة  غري  واعتربناها  الخطوة،  بهذه  رحبنا  أّن  لنا  سبق  لقد 

األوىل منذ 62 عاماً مسألة الحق يف العمل لالجئني الفلسطينيني يف لبنان من صالونات 

أن هذا  نرى  أننا  بَيَد  اللبناين.  الربملان  قبة  تحت  التداول  إىل  البحت  السيايس  النقاش 

التعديل، وعىل الرغم من أهميته، مل يُقارب، مشكلة الالجئني الفلسطينيني األساسية يف 

هذا املجال، وهي العمل يف املهن الحرة، وشمولهم أيضاً يف تقدميات صندوقي ضامن 

املرض واألمــومة والتقديــامت العائــلية، سيام وأنهم يدفعون املتوجب عليهم لهذه 

الصناديق. 

ويف هذا املقام، نرفع إىل دولتكم توصيتنا اآلتية: متابعة تحسني إمكانيات عمل الالجئني 

الفلسطينيني وظروفهم، بدءاً بإصدار املراسيم التطبيقية لقانون 17 آب 2010 الذي 

أ(  املراسيم:  تتضمن هذه  أن  ونأمل  لبنان.  يف  الفلسطينيني  لالجئني  العمل  أقر حق 

السامح لالجئني الفلسطينيني باستخراج إجازة العمل، وملرة واحدة، باالستناد إىل بطاقة 

الهوية الصادرة عن مديرية الشؤون السياسية والالجئني؛ ب( إلغاء رشط الحصول عىل 

ضامنة رب العمل عند استخراج إجازة العمل باعتبار أن الالجئني الفلسطينيني مقيمون 

واملالية  اإلدارية  األعباء  رفع  لفرتة غري محدودة؛ ج(  ولكن  بشكل مؤقت،  لبنان،  يف 

التي قد تقلق أرباب العمل، وبالتايل تفتح الباب أمام مامرسة التمييز عرب الرتاجع عن 

تشغيل الالجئني الفلسطينيني.

ثالثاً: الحق يف التملك

توجب أوضاع الالجئني الفلسطينيني املترضرين من املادة األوىل من القانون رقم 296 

تاريخ 20 آذار 2001 الذي عّدل القانون املنفذ باملرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون 

الثاين 1969 )اكتساب غري اللبنانيني الحقوق العينية العقارية يف لبنان(، تعديالً رسيعاً 

يسمح للفلسطيني بالتملك العقاري يف لبنان أقله أسوة برعايا الدول العربية وكذلك 

إعامالً اللتزامات لبنان الدولية.

وتربز هنا مسألة حقوق الفلسطينيني الذين كانوا قد اشرتوا عقارات قبل قانون العام 

2001، وسجلوها أو متلكوها عرب صيغة »عقد البيع املمسوح«. ففي ما يتعلق مبن سجل 

عقاره قبل القانون، فإن القانون وإن يسمح بتوريث ملكه فإن اإلجراءات تحول دون 

ذلك، كون الوريث فلسطينياً ال يحق له التملك، ومن متَلََك عرب العقد املمسوح، داهمه 

سوف  فإنهم  وتالياً  سنوات،   10 بعد  تنتهي  العقود  مدة  ألن  يداهمه  كاد  أو  الوقت 

تحسني امكانيات 

العمل والتملك 

لالجئني
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يتعرضون الحتامل االبتزاز املايل من جهة، واستمرار عدم قدرتهم عىل تسجيل عقاراتهم 

قانونياً من جهة أخرى. 

لذلك فإننا نويص برفع الظلم الواقع عىل الفلسطينيني يف موضوع التملك أو تسجيل 

ما يرث الفلسطيني من امللكيات العينية، عرب إعادة حق التملّك للفلسطينيني )مثلام 

منذ  للذين خرسوها  للفلسطينيني  العينية  الحقوق  وإعادة   )2001 قبل  الوضع  كان 

العام 2001.

رابعاً: فاقدو األوراق الثبوتية

أي  دون  من  شخص(  و5000   4000 بني  )يراوح  الفلسطينيني  من  كبري  عدد  يعيش 

يتمكنوا  املايض ومل  القرن  لبنان خالل سبعينيات  ثبوتية، وهم ممن قدموا إىل  أوراق 

من العودة إىل البلدان التي كانوا يقيمون فيها يف املحيط العريب، أو إىل داخل األرايض 

الفلسطينية املحتلة بعد نزوحهم عنها عقب حرب حزيران )يونيو( 1967. إّن وضعية 

فاقدي األوراق الثبوتية بهيئتها الحالية تستدعي التحرك العاجل باتجاه تبني تسوية 

قانونية لوضعهم.

لكن  القضية،  لقد جرت وتجري محاوالت، ويتم وضع مقرتحات وإجراءات ملعالجة 

الالجئني  من  الفئة  هذه  معاملة  إىل  ندعو  إننا  اإلنساين.  بعدها  ويف  عمقها  يف  ليس 

وتشغيل  غوث  وكالة  سجالت  يف  املقيد  الفلسطيني  الالجئ  يعامل  كام  الفلسطينيني 

السياسية  الشؤون  دائرة  قيود  ويف  )األونروا(  األدىن  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني 

والالجئني التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، وكحل جذري ملشكلتهم، نويص بإيجاد حل 

بالشخصية  حقهم  لهم  يؤمن  الثبوتية  األوراق  فاقدي  الفلسطينيني  لالجئني  مستدام 

القانونية.

خامساً: الحق يف التنقل

إّن املخيامت يف جنوب لبنان مختلفة عن مخيامت الالجئني الفلسطينيني األخرى عىل 

واملخارج.  املداخل  من  ومحدود  قليل  بعدد  ومسيجة  مطوقة  فهي  اللبنانية.  األرايض 

وتفرض القيود عىل هذه املخيامت ابتداء من الساعة التاسعة ليالً. فبعد هذا الوقت، 

يخضع كل دخول إىل املخيامت الجنوبية وخروج منها للتسجيل من قبل الجيش اللبناين. 

أما زائرو هذه املخيامت األجانب من غري الالجئني الفلسطينيني املقيمني يف لبنان، ولو 

كانوا من أصول عربية مبا فيها الفلسطينية، فهم بحاجة الستخراج تصاريح دخول من 

مخابرات الجيش اللبناين.

إيجاد حل 

مستدام لالجئني 

الفلسطينيني فاقدي 

األوراق الثبوتية
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أما يف شامل لبنان، ومنذ نهاية حرب الجيش اللبناين ضد جامعة ما يسمى فتح اإلسالم يف 

4 أيلول/سبتمرب 2007، يتحكم الجيش اللبناين وبشكل صارم بحركة دخول الفلسطينيني 

إىل املخيم وخروجهم منه، مبا يف ذلك املخيم الجديد، وهي املنطقة املتاخمة ملنطقة 

املخيم القديم، حيث ما زال يعيش بعض الالجئني وإىل حيث تهّجر الجئون آخرون من 

منطقة املخيم القديم. فالالجئون الفلسطينيون من سكان املخيم أو سكان نهر البارد 

املنظامت غري  ذلك طواقم  مبا يف  آخر،  فلسطيني  وأي الجئ  تهجروا،  الذين  السابقني 

الحكومية اإلنسانية، يحتاج إىل تصاريح من مخابرات الجيش لدخول املنطقة املتاخمة 

التصاريح هي من  اللبناين إلصدار  الجيش  تتّبعها مخابرات  التي  واإلجراءات  للمخيم. 

دون مبادئ توجيهية أو سياسة واضحة. فعملياً، املخيم معزول عن املناطق املجاورة له 

والعالقات بني العائالت مقطوعة والنشاط اإلقتصادي معرقل. وهذه اإلجراءات سببت 

إحباطاً لسكان منطقة املخيم الجديد، وقيّدت حرية حركتهم التي أصبحت متوقفة عىل 

مخابرات الجيش اللبناين.

إّن القيود املفروضة عىل حرية التنقل متارس ضغطاً نفسياً عىل الذين يعيشون داخل 

سكان  حياة  مامثلة  قيود  تعرّض  الداخلية،  واإلشتباكات  التوتر  أوقات  ويف  املخيامت. 

حركة  حرية  عىل  املفروضة  اإلجراءات  بإلغاء  نويص  فإننا  لذلك  للخطر.  املخيامت 

الالجئني الفلسطينيني يف لبنان عامة، ويف مخيم نهر البارد خاصة، عرب الحّد من القيود 

العسكرية عند مداخله ومخارجه، ليك يعود املخيم مساحة  الحواجز  املفروضة عىل 

مفتوحة وفضاء مشرتكاً للعيش مع محيطه اللبناين. 

سادساً: مخيم نهر البارد

البناء  إعادة  تأخرت عمليات  بعدما  املخيم،  بناء  من  االنتهاء رسيعاً  املُملِّح،  بات من 

رغم تعهد السلطات اللبنانية إنجاز عودة النازحني رسيعاً، وكذلك يتوجب إيجاد حل 

ملشكلة سكان املخيم الجديد، أي البقعة املحاذية للمخيم القديم، والتي يسكنها عدد 

املخيم بهم  أرايض هناك بعدما ضاقت بقعة  الذين اشرتوا  الفلسطينيني من  كبري من 

ذاته  الجديد هو  للمخيم  بالنسبة  الحّل  أّن  والواقع  الطبيعية.  السكانية  الزيادة  جراء 

املطلوب للمخيم القديم، بعد إعادة بنائه، وللمخيامت األخرى أيضاً، إن لجهة إحقاق 

األمن أو ضامن الحق بالعمل والتنقل والشعور باألمان اإلنساين.

السكن  يف  الحق  وتوفري  البارد  نهر  مخيم  إعامر  يف  اإلرساع  املقام،  هذا  يف  وتوصيتنا 

الالئق واملستدام ضمن مقاربة مبنية عىل مفهوم األمن اإلنساين مبعناه الشامل. وهذا 

يعني التوفيق بني أمن الدولة وأمن اإلنسان الالجئ، بوصفه واحداً من منظومة حقوق 

اإلنسان، وأحد مكونات النموذج الكيل للتنمية، مبا يحرره من الخوف والحاجة.

القيود املفروضة 

عىل حرية التنقل 

متارس ضغطاً نفسياً 

عىل الذين يعيشون 

داخل املخيامت
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تتضمن  أن  يجب  املجتمع  بأوضاع  للنهوض  السياسية  اإلرادة  بأن  نؤمن  إننا  وختاماً، 

وكأولوية حقوق اإلنسان، بغض النظر عن األصل الوطني لهذا اإلنسان. لذا، وحرصاً منا 

عىل تحقيق االنسجام مع الجهود التي تبذل سواء يف الحكومة السابقة أو يف الربملان 

اللبناين  الحوار  لجنة  توصيات  وكذلك  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  الخطة  إلقرار  اللبناين 

البيان الوزاري املقبل ما أسلفنا ذكره من توصيات يف  الفلسطيني، نويص بأن يتضمن 

والتي  لبنان،  الفلسطينيني يف  املدنية واالقتصادية واالجتامعية لالجئني  الحقوق  مجال 

من شأن تبنيها، وإعاملها فيام بعد، أن يساهم يف تحسني أوضاع حقوق اإلنسان لالجئني 

الفلسطينيني يف لبنان.
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ملحق باملذكرة املقدمة إىل دولة الرئيس املكلف نجيب ميقايت

حول حقوق النساء يف لبنان

ال تزال املرأة يف لبنان تواجه الكثري من التحديات، السيام يف القوانني اللبنانية التي متيز 

ضدها، عىل الرغم من نضال الحركة النسائية اللبنانية من أجل مناهضة العنف وإلغاء 

التمييز ضد النساء يف املجاالت كافة، والتي مل تكفَّ عن مساءلة الدولة اللبنانية يف رفع 

التمييز عن املرأة.

لبنان  والتزام  واملواطنات  املواطنني  بني  املساواة  لناحية  اللبناين  الدستور  تطبيق  إن 

دستورياً مواثيق حقوق اإلنسان كافة، يقتيض من الحكومة اللبنانية تبّني إرادة سياسية 

حقيقية لتعزيز حقوق النساء يف لبنان وتفعيلها، وإقرار القوانني كافة التي من شأنها 

تحقيق املواطنة الكاملة والفعلية للنساء، ومتتعهن بالكرامة اإلنسانية عىل قدم املساواة 

مع الرجال. 

ومن موقعنا كناشطات يف قضايا حقوق النساء كجزء أسايس ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، 

ومن أجل تحقيق املساواة بني الجنسني كرشط للنهوض بحقوق اإلنسان والدميقراطية، 

نود تأكيد رضورة أن تتبنى الحكومة يف بيانها الوزاري ويف سياساتها القضايا واملسائل 

اآلتية:

رفع التحفظات عن املادتني 9 و16 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز . 1

ضد املرأة وإبرام الربوتوكول االختياري امللحق بها. 

وضع االتفاقية حيّز النفاذ من خالل تنزيه الدستور والقوانني والترشيعات كافة، من . 2

كل النصوص التي متيِّز ضد النساء، ومبا يتالءم مع بنود اتفاقيات حقوق اإلنسان 

الدولية وأحكامها، باإلضافة إىل استحداث قوانني تحمي النساء من كل أنواع التمييز 

والعنف املامرس ضدهن.

وذلك يف املجاالت اآلتية:

الحقوق املدنية والسياسية للنساء

• يكفل 	 النساء وتعديله مبا  التي متيز ضد  املواد  اللبناين من  الجنسية  قانون  تنزيه 

املساواة التامة بني الرجال والنساء من دون أي استثناءات.

• عىل 	 وتشجع  النساء  ضد  متيز  التي  النصوص  من  اللبناين  العقوبات  قانون  تنزيه 

انتهاك كرامة أجسادهن، وتطبيق مبدأ عدم إفالت مرتكب العنف ضد النساء من 

العقاب، مبا يكفل إلغاء جرائم الرشف )إلغاء املادة 562(، ومعاقبة الجاين يف جرائم 

تحقيق املساواة 

بني الجنسني رشط 

للنهوض بحقوق 

االنسان



34

حول حقوق النساء يف لبنان

االغتصاب )إلغاء املادة 522(، وتجريم اغتصاب الزوجة ) تعديل املواد 503 و504(.

• تعديل املواد باتجاه تحقيق املساواة بني الزوجة والزوج يف قانون التجارة الربية.	

• إقرار قانون تجريم العنف األرسي ضد النساء والفتيات مع اآلليات الالزمة لتطبيقه.	

• من خالل 	 واالنتخابات  التعيينات  يف   % 30 تقل عن  ال  بنسبة  الكوتا  مبدأ  إقرار 

ح والنتيجة معاً، الذي يتيح للنساء مامرسة حقوقهن السياسية ووصولهن إىل  الرتشرُّ

مراكز صنع القرار.

• وضع قانون لبناين وطني اختياري لألحوال الشخصية.	

• الحقوق االقتصادية واالجتامعية للنساء	

• تنزيه قانون العمل من األحكام التي متيز ضد النساء مبا يكفل املساواة التامة بني 	

الرجال والنساء. 

• عمل 	 ترعى  التي  تلك  عن  النساء  عمل  ترعى  التي  العمل  قانون  أحكام  فصل 

األحداث واألوالد. 

• يف 	 والخدم  واملزارعات  املزارعني  فئة  لحامية  العمل  قانون  يف  خاص  نظام  وضع 

البيوت رجاالً ونساًء ومن كل الجنسيات. 

• وضع آلية واضحة لتحقيق األجور املتساوية للعمل املتساوي بني الجنسني وتشديد 	

العقوبات الرادعة من أجل ذلك. 

• املساواة بني الوالد والوالدة يف االستفادة من التنزيل العائيل يف رضيبة الدخل.	

• يشمل 	 وجعله  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  يف  األمومة  تعويض  تطبيق 

إجازة األمومة للنساء العامالت املستفيدات من تقدمياته. 

• تعزيز تدابري إجازة األمومة، مع توفري إمكانية اإلرضاع والحضانة وجعلها مساوية 	

اتفاقية؟؟؟؟؟(  )أي  االتفاقية  أحكام  ويف  والعربية  الدولية  االتفاقيات  يف  جاء  ملا 

)املادة 11 الفقرة 2(.

• توحيد مدة االنتساب بني املضمون واملضمونة لإلفادة من تقدميات األمومة، عمالً 	

باالتفاقية التي تكرس املساواة يف ميدان العمل )املادة 11 الفقرة 1 بند هـ(. 

• وضع آلية واضحة لتأمني املراقبة والتفتيش يف الضامن االجتامعي لحامية النساء 	

العامالت يف القطاع الخاص وتشديد العقوبات الرادعة من جهة أخرى.

• ضامن حق املرأة التي ال تعمل، وكانت تستفيد عىل إسم زوجها، من االستفادة عىل 	

إسم أحد أبنائها بعد بلوغ الزوج سن الستني.

وضع قانون لبناين 

وطني اختياري 

لألحوال الشخصية
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ملحق 
سادس

ملحق باملذكرة املرفوعة إىل دولة الرئيس املكلف نجيب ميقايت

املعايري  مع  يتوافق  مبا  قوانينه  وتحديث  اإلعالم  تنظيم  حول 
الدولية لحرية الرأي والتعبري

الرأي  لبنان يحتل مرتبة متقدمة يف مامرسة حرية  أن  الرائجة  الفكرة  الرغم من  عىل 

والتعبري، إال أن الواقع يثبت أن هناك قصوراً يف تلك املامرسات ناتجاً من عوامل قانونية 

وتنظيمية من جهة، وعوامل سياسية وأمنية واجتامعية من جهة أخرى. )تقرير مراسلون 

العام  وبرتاجع 17 مرتبة عن  املرتبة 78 عاملياً  لبنان يف  للعام 2010 صنف  بال حدود 

.)2009

الشق القانوين والتنظيمي:

عىل الرغم من أن املادة 13 من الدستور اللبناين نصت عىل أن »حرية إبداء الرأي قوالً 

وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتامع وحرية تأليف الجمعيات، كلها مكفولة ضمن 

املعايري  مراعاة  يف  قارصة  اللبنانية  القوانني  تزال  ال  املقابل  يف  أنه  إال  القانون»،  دائرة 

الرأي والتعبري وتداول املعلومات وحق الوصول إليها، ولبنان مل  الدولية لناحية حرية 

األمم  مبواثيق  الدستور  مقدمة  يف  التزامه  عن  والناتجة  كاملة  الدولية  بالتزاماته  يف 

املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. فقرارات الهيئة العامة لألمم املتحدة واملؤمتر 

العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة - اليونسكو، تُجمع عىل أهمية حرية 

الرأي والتعبري كأحد الرشوط األساسية لتطور املجتمع الدميوقراطي ولنمو كل إنسان، 

مشددة عىل أن حرية تداول املعلومات وحرية الوصول إليها هي حق أسايس لإلنسان، 

وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها األمم املتحدة.

املامرسات السياسية:

السلطة، فأُخضع  لعبة  من  اعتبار اإلعالم جزءاً  الخاطئة اىل  السياسية  أدت املامرسات 

للمحاصصة وزُّج به يف أتون الرصاع السيايس املبارش. الشك يف أن اإلعالم يدخل يف لعبة 

السلطة، ولكن ،  ارتهانه السيايس، الفئوي والحزيب ، أفقده دوره االجتامعي يف بناء الفرد 

املواطن وجعله رهينة تضارب املصالح أو توافقها. ناهيك عن املخاطر األمنية والظروف 

االجتامعية التي تحيط بالجسم اإلعالمي فتعطل دوره وتعيق مامرسته املستقلة.

التوصيات التي نرفعها إىل دولتكم هي اآلتية:

أبرز التوصيات لتحديث قوانني اإلعالم:
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حول تنظيم اإلعالم وتحديث قوانينه مبا يتوافق مع املعايري الدولية لحرية الرأي والتعبري

أوالً: بالنسبة مللكية وتأسيس وسائل اإلعالم

النزيهة  -1 اإلعالمية  املنافسة  يخدم  مبا  وتوسيعها،  اإلعالم  وسائل  ملكية  تحرير 

واملرشوعة وتطوير صناعة اإلعالم واإلعالن.

استحداث موجبات للشفافية يف ملكية وسائل اإلعالم ومتويلها. -2

إقرار برامج دعم من قبل الدولة لتشجيع نشوء إعالم مجتمعي ومناطقي يساهم  -3

يف خدمة املجتمع عرب إبراز طاقاته واإلضاءة عىل احتياجاته.

بالنسبة لتنظيم وسائل اإلعالم ثانياً: 

واستبدال  -1 العدد،  لناحية  قيد  الدورية من دون  املطبوعات  تأسيس  إطالق حرية 

نظام الرتخيص بنظام اإلعالم أو »العلم والخرب« الشبيه بذلك املعمول به بالنسبة 

للجمعيات.

األجنبية  -2 املطبوعات  عىل  اللبناين  العام  األمن  ميارسها  التي  املسبقة  الرقابة  إلغاء 

واملنشورات واألفالم والربامج والتسجيالت، وإخضاعها للرقابة الالحقة عىل مضمونها 

أسوة باملطبوعات الصحفية الصادرة يف لبنان وبالربامج اإلذاعية والتلفزيونية التي 

تبث مبارشة عىل الهواء.

تنظيم اإلعالم اإللكرتوين وإطالق حرية إنشاء املواقع اإللكرتونية من دون أي رقابة  -3

أو قيد مسبقني.

لناحية رشوط  -4 والفضايئ  األريض  بشقيه  والتلفزيوين  اإلذاعي  اإلعالم  تنظيم  إعادة 

وتوسيع  لإلعالم  الوطني  املجلس  دور  وتفعيل  الرشوط  دفاتر  وتطبيق  الرتخيص 

صالحياته وتعزيز استقالليته عن السلطة السياسية.

واملعلومات  -5 واإلعالم  االتصال  لتكنولجيا  مركز  وإنشاء  االتصاالت  قطاع  تحديث 

اإلنتاج  وتعزيز  االستثامرات  وجذب  اإلعالم  قطاع  تطوير  تتيح  إعالمية  ومدينة 

الوطني.

تفعيل دور تلفزيون لبنان عرب إرشاك املجتمع املدين يف عملية اإلدارة والتنظيم.  -6

بالنسبة ملامرسة العمل اإلعالمي ثالثاً: 

إصدار رشعة املامرسة املهنية اإلعالمية. -1

إصدار رشعة اآلداب واألخالق املهنية. -2

تحرير ملكية وسائل 

اإلعالم وتوسيعها
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رابعاً: بالنسبة لتنظيم املهن اإلعالمية ونقاباتها:

الصحافة  -1 مهنة  تطور  مع  يتامىش  مبا  واملحررين،  الصحافة  نقابتي  تنظيم  تعديل 

وتشابكها مع الصحافة اإللكرتونية.

وااللكرتوين  -2 واإلذاعي  التلفزيوين  االعالم  يف  للعاملني  نقابية   تنظيامت  استحداث 

املهني مبا يتناسب مع طبيعة عمل ومصالح كل فئة عىل حدى.

إقرار الحصانات الالزمة لإلعالميني والصحافيني لحاميتهم من مخاطر املامرسة املهنية  -3

اإلعالمية، عرب إقرار قانون حامية املصادر اإلعالمية وقانون خاص يتعلق بتشديد 

العقوبات عىل املعتدين عىل سالمة الصحافيني وحرية تنقلهم وعدم التهاون لناحية 

مالحقة الجرائم املرتكبة بحقهم.

تأمني  -4 يكفل  مبا  اإلعالمي  الحقل  يف  للعاملني  وصحية  اجتامعية  ضامنات  إقرار 

استقاللية اإلعالمي والعيش الكريم. 

بالنسبة للقيود التعسفية عىل مامرسة العمل اإلعالمي خامساً: 

إلغاء عقوبة الحبس وتخفيض الغرامات بالنسبة للجرائم املرتبطة بحريات الرأي  -1

والتعبري واإلعالم.

إلغاء صالحية القضاء العسكري االستثنائية بالنظر يف الجرائم املتعلقة بحرية الرأي  -2

والتعبري.

إلغاء التوقيف االحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النرش والرأي والتعبري، أياً كانت  -3

صفة الفاعل أو مهنته.

توسيع مفهوم حق نقد املوظف العام وحق اإلثبات بوجهه ليطال كل من ترصف  -4

أو ظهر بصفة الشخصية العامة. 

العادية بدالً من  -5 لألصول  النرش عىل ثالث درجات وفقاً  جعل املحاكمة يف قضايا 

أصول التقايض املخترصة عىل درجتني فقط، مع اإلبقاء عىل األصول املوجزة لناحية 

املهل ورسعة البت يف الدعاوى.

حامية األشخاص الذين يعربون عن رأيهم بأي وسيلة من االعتقال التعسفي واملثول  -6

أمام رجال الضابطة العدلية وحرص حق االستامع إليهم بقضاة املحاكم املختصني 

مع حق التمثيل مبحاٍم.

ملحق 
سادس

استحداث تنظيامت 

نقابية  للعاملني يف 

االعالم التلفزيوين 

واإلذاعي وااللكرتوين
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حول حقوق األشخاص املعّوقني يف لبنان

ملحق باملذكرة املرفوعة إىل دولة الرئيس املكلف نجيب ميقايت

حول حقوق األشخاص املعّوقني يف لبنان

ناضل األشخاص املعّوقون يف لبنان من خالل منظامتهم املطلبية والحقوقية منذ سبعينات 

والدستور  الدولية  املواثيق  أقرتها  التي  املرشوعة  حقوقهم  إىل  للوصول  املايض  القرن 

اللبناين. وقد أنتج ذلك النضال القانون 220/2000 الخاص بحقوقهم. لكن ذلك القانون 

وقد  ملواده.  التنفيذية  املراسيم  املعنية  الوزارات  تستصدر  ومل  التطبيق،  له  يكتب  مل 

أسفرت الجهود املدنية الدولية تحت مظلة “األمم املتحدة” عن االتفاقية الدولية بشأن 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العام 2006، ووافقت عليها الحكومة اللبنانية صيف 

العام 2007، ومل تنل املصادقة من قبل املجلس النيايب اللبناين حتى تاريخه. 

وعىل الرغم من أن البيان الوزاري للحكومة السابقة قد تضمن الترسيع يف استصدار 

املراسيم التطبيقية للقانون 220/2000، واملصادقة عىل االتفاقية الدولية اآلنفة الذكر، 

إال أن شيئاً من ذلك مل يحصل.

بناء عليه، إننا كائتالف جمعيات مطلبية حقوقية )اتحاد املقعدين اللبنانيني، الجمعية 

اللبنانية للمنارصة الذاتية، جمعية الشبيبة للمكفوفني، وجمعية أولياء الصم يف لبنان، 

هيئة اإلعاقة الفلسطينية( نتقدم من دولتكم بجملة من املطالب التي يتضمنها هذا 

امللحق الذي يعترب جزءاً ال يتجزأ من املذكرة املرفوعة إليكم، واملتضمنة “وجهة نظر من 

املجتمع املدين حول البيان الوزاري وسياسات الحكومة العتيدة”.

أن كل  املعّوقني إىل حقوقهم يف  األساسية يف مجال وصول األشخاص  املشكلة  وتكمن 

الخدمات التي توفرها الدولة لهم يف لبنان ال تستند إىل مبادئ حقوق اإلنسان. وتعتربهم 

فئة منفصلة عن باقي فئات املجتمع، معتمدة مبادئ العمل الخريي يف الخدمات التي 

األشخاص  املطبقة عىل مستوى وطني يف مجاالت حقوق  السياسات  أما  لهم.  توفرها 

املعّوقني فتدل عىل عدم وجود رؤية متكاملة واسرتاتيجية تعمل عىل دمجهم وتوفري 

حقوقهم عىل الصعد كافة. 

التعليم

ففي مجال التعليم، ال يتم إدراج املعّوقني يف لبنان من ضمن النظام الرتبوي العام، ما 

يجعل وزارة الرتبية املسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة يف مجال التعليم غري مسؤولة عن 

تعليم األشخاص املعّوقني. وهذا يعترب متييزاً واضحاً ضد األشخاص املعّوقني يف واحٍد من 

تأمني فرص عمل 

وتعليم متكافئة 

للمعوقني



39

ملحق 
سابع

أهم مجاالت حقوق اإلنسان. ويف الوقت نفسه ال يوجد لدى أيٍّ من الوزارات سياسة 

لبنان، بحيث ترتك هذه املهمة ملؤسسات غري حكومية،  لتعليم األشخاص املعّوقني يف 

مالياً من وزارة الشؤون االجتامعية. وهذا  تعتمد مبادئ العمل الخريي وتتلقى دعامً 

الرعاية  سياسة  خالل  من  وإمنا  الوزارة،  يف  تعليمية  لسياسة  وفقاً  بناء  يتم  ال  الدعم 

االجتامعية. وال تضمن تلك املؤسسات الخريية غري الحكومية الحق يف التعليم لألشخاص 

املعّوقني يف لبنان. فالسياسة التعليمية التي تعتمدها تتناقض مع مبادئ حقوق اإلنسان، 

وبالتايل  تعليمهم،  بحجة  ومجتمعهم  أرسهم  عن  املعّوقني  األطفال  فصل  يتم  بحيث 

حرمانهم من حقهم يف املشاركة يف الحياة االجتامعية والثقافية. أضف إىل ذلك أن نسبة 

صغرية من األطفال املعّوقني )ممن هم يف عمر الدراسة( ملتحقة بتلك املؤسسات، ما 

يرفع أعداد األمييني بني األشخاص املعّوقني.

املعّوقني  لألشخاص  العايل  التعليم  تتيح  حكومية  سياسة  وجود  عدم  كذلك  ويلحظ 

بحسب كفاءاتهم. وذلك يعود لوجود عوائق هندسية يف األبنية الجامعية من ناحية، 

ولعدم توفري خدمات داعمة أساسية من ناحية ثانية. كام أن التعليم املهني والفني غري 

متاح لألشخاص املعّوقني من ضمن التعليم العام والخاص، يف وقت تقوم مؤسسات غري 

حكومية بتنفيذ برامج تأهيل وإعادة تأهيل مهني، إال ألنها غري مرتبطة بسوق العمل. 

العمل

أن  الدراسات  أظهرت  املعّوقني،  لألشخاص  معييش  مستوى  وتأمني  العمل،  مجال  ويف 

من  العالية  النسبة  وأن  العمل.  عن  عاطلون  املعّوقني  األشخاص  من  باملئة   83 نسبة 

العاطلني عن العمل مل يعملوا أبدا يف حياتهم. ويشري ذلك الواقع إىل غياب سياسات 

حكومية لتأمني فرص عادلة لألشخاص املعّوقني يف مجال العمل بشكل عام، ويف حرية 

اختيار العمل ورشوطه، ويف الحامية من البطالة. فال يوجد سياسة لفتح سوق العمل 

أمام األشخاص املعّوقني. وال يزال سوق العمل يف لبنان مفتقراً إىل سياسة دمج لهؤالء 

املؤسسات  عمل  وأنظمة  العمل،  وقوانني  التمييز،  عدم  ثقافة  حيث  من  املعّوقني، 

والرشكات، والتجهيزات املستخدمة يف العمل، والخدمات الداعمة لهم. كام أن غياب 

سياسة تعويض البطالة يؤدي حكام إىل انعدام مستوى املعيشة لدى املعّوقني العاطلني 

عن العمل. 

يجدون  املعّوقني  األشخاص  من  الكثري  أن  البطالة،  تعويض  سياسة  غياب  نتائج  ومن 

سياسة  ولكون  اإلنسانية.  كرامتهم  تحفظ  بطرق  واملرشب  املأكل  تأمني  يف  صعوبة 

يحرم  هذا  فإن  بالعمل،  مرشوطة  لبنان  يف  لألفراد  والصحية  االجتامعية  التأمينات 

األشخاص املعّوقني العاطلني عن العمل من التأمينات االجتامعية والصحية. 



40

حول حقوق األشخاص املعّوقني يف لبنان

مبدأ عدم التمييز

يعترب مبدأ عدم التمييز من املبادئ األساسية يف حقوق اإلنسان. ويظهر أن هذا املبدأ 

غري محرتم يف العديد من مجاالت حقوق اإلنسان لألشخاص املعّوقني يف لبنان. ومن تلك 

املجاالت:

األماكن  إىل  بالوصول  لبنان،  املواطنني يف  كبقية  بحقهم،  املعّوقون  األشخاص  يتمتع  ال 

العامة والخاصة، مبا فيها األبنية والطرقات واملساكن واملدارس واملستشفيات وغريها.

وال يتمتع جميع األشخاص املعّوقني بالشخصية القانونية، كبقية املواطنني، يف مجاالت 

مختلفة ومنها االنتخابات، امللكية الفردية، العمليات املرصفية وغريها.

وال يشارك األشخاص املعّوقون باستقاللية وبحرية، كبقية املواطنني، يف جميع العمليات 

االنتخابية التي تنظمها الدولة، لعدة أسباب تعيق مشاركتهم. ومل تأخذ الدولة يف لبنان 

العمليات  املواطنني يف  بقية  بينهم وبني  املشاركة  املساواة يف  لتحقيق  كافية  إجراءات 

االنتخابية وبشكل خاص عمليات االقرتاع.

األطباء،  فئات  فإن  املجتمع.  فئات  كبقية  ممثليهم  املعّوقون  األشخاص  يختار  وال 

املهندسني، النساء، وغريهم يف لبنان متثلهم جمعياتهم أو اتحاداتهم أو نقاباتهم. وتقوم 

انتخابات ألعضائها الختيار ممثليها بحيث تقوم الدولة باإلرشاف  الفئات بتنظيم  تلك 

عىل هذه االنتخابات. وهذا ال ينطبق إال عىل األشخاص املعّوقني الذين لديهم جمعيات 

واتحادات متثلهم.

بتنظيم  تقوم  االجتامعية،  الشؤون  بوزارة  ممثلة  الدولة  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعىل 

يف  يعينون  املمثلون  وهؤالء  ممثليهم.  الختيار  لبنان  يف  املعّوقني  لألشخاص  انتخابات 

تنظيم  إن  الشؤون االجتامعية.  التي ترتأسها وزارة  املعّوقني«  الوطنية لشؤون  »الهيئة 

انتخابات جمعيات أو اتحادات املعوقني عىل املستوى الوطني تم ترشيعه يف نصوص 

األشخاص  عن  ممثلني  الدولة  تنظمها  التي  االنتخابات  تفرز  لذلك،  وكنتيجة  قانونية. 

املعّوقني، ال ميثلون جمعيات واتحادات األشخاص املعّوقني.

من  والثقافة  واملعرفة  املعلومات  إىل  املواطنني،  كبقية  املعّوقون  األشخاص  يصل  ال 

والصحف،  املجالت  الكتب،  اإللكرتونية،  املعلومات  بينها  ومن  املختلفة،  مصادرها 

املستندات القانونية وغريها.

كام يتعرض األشخاص املعّوقون من الالجئني الفلسطينيني ألنواع مختلفة من التهميش 

والتمييز. ففي مجال التعليم ال يلتحقون مبدارس »األونروا«، املسؤولة عن تعليم التالميذ 

الفلسطينيني لكون تلك املدارس ليست كلها دامجة. 

أما الخدمات الصحية وإعادة التأهيل التي يتم توفريها، فإن الخطورة فيها تكمن يف أنها 

ال يصل األشخاص 

املعّوقون كبقية 

املواطنني، إىل 

املعلومات واملعرفة 

والثقافة من 

مصادرها املختلفة
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غري مستمرة، وانقطاعها ميكن أن يؤدي إىل تهديد حياة الشخص املعّوق. أما الحق يف 

العمل فإنه أكرث الحقوق التي ال تكفلها »األونروا« وال الحكومة اللبنانية.

توصيات ومطالب

بناء عىل ما تقدم، فإن ائتالف الجمعيات يرغب بالتقدم من دولتكم باآليت:

• املصادقة عىل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص املعّوقني والربوتوكول املرفق بها.	

• تعديل الترشيعات والقوانني الحالية لتكفل حقوق األشخاص املعّوقني مبا يتالءم مع 	

مواد ونصوص االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص املعّوقني.

• أن تشمل مسؤولية وزارة الرتبية تأمني الحق بالتعليم لألشخاص املعّوقني من ضمن 	

النظام الرتبوي العام.

• أن تعتمد الحكومة سياسات، وتوفر رشوطاً لحصول األشخاص املعّوقني عىل فرص 	

التمييز ضد األشخاص املعّوقني يف الرتشح عىل  عادلة يف سوق العمل. ومنها منع 

الوظائف من أي نوع أو فئة كانت، ويف إجراء امتحانات الكفاءة ويف املحافظة عىل 

استمرارية العمل. 

• البطالة 	 للتأمينات االجتامعية والصحية مبا فيها تعويض  أن توفر الحكومة برامج 

لألشخاص املعّوقني مبا يضمن مستوى معيشياً الئقاً، ويحفظ كرامتهم اإلنسانية.

• كل 	 إليها  يصل  التي  العامة  األماكن  إىل  الوصول  رشوط  وتطبيق  اعتامد  يتم  أن 

املواطنني. 

• أن توفر الحكومة الرشوط التي تضمن حرية االقرتاع لألشخاص املعّوقني يف العمليات 	

االنتخابية التي تنظمها الدولة.

• أن تضمن الحكومة حق األشخاص املعّوقني بالوصول إىل املعلومات من مصادرها 	

املختلفة، وخصوصاً التي تضمن مشاركتهم، كبقية املواطنني، يف الحياة االجتامعية 

والثقافية والسياسية. 

• أن تضمن الحكومة من خالل الترشيعات والقوانني املعمول بها احرتام الشخصية 	

القانونية للفرد املعّوق يف جميع املجاالت.

• أن تحرتم دولة لبنان حق األشخاص املعّوقني بتشكيل جمعيات واتحادات متثلهم، 	

بحيث يقترص دورها عىل اإلرشاف عىل االنتخابات داخل هذه الجمعيات واالتحادات. 

وأن متتنع عن تنظيم انتخابات موازية الختيار ممثيل األشخاص املعّوقني.

ملحق 
سابع

أن تعتمد الحكومة 

سياسات، وتوفر 

رشوطاً لحصول 

األشخاص املعّوقني 

عىل فرص عادلة
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• من 	 املعّوقني  الفلسطينيني  األشخاص  حقوق  معاً،  و”األونروا”  الحكومة  تكفل  أن 

الحكومة و«األونروا« كل  لبنان. وأن متنع  الفلسطينيني يف  الالجئني  ضمن حقوق 

أشكال التمييز ضد األشخاص املعّوقني الفلسطينيني، ضمن الوسط الفلسطيني، ويف 

مجاالت التعليم والصحة والعمل ومستوى املعيشة.
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ملحق 
ثامن

الوزراء املكلف السيد  ملحق باملذكرة إىل دولة رئيس مجلس 
نجيب ميقايت 

حول سياسة لبنان املتعلقة بالالجئني غري الفلسطينيني وعدميي 
الجنسية 

يتواجد يف لبنان بضعة آالف من الالجئني وطالبي اللجوء، الذين يعانون انعدام اإلطار 

القانوين الوطني الفاعل والشامل الذي ينظم حاميتهم، ويعاملون معاملة األجانب، ال 

سيام لجهة دخولهم إىل لبنان وإقامتهم فيه، من دون أي اعتبار لخصوصيتهم كطالبي 

حامية. ومن اشد بواعث القلق املتعلقة بحاميتهم، ما يتعرضون له من احتجاز تعسفي 

مطول بعد انقضاء محكومياتهم القضائية بفعل الدخول خلسة أو اإلقامة غري املرشوعة، 

او  حياتهم  حيث  األم  بلدهم  إىل  قرساً  وإعادتهم  البالد  من  إخراجهم  بخطر  مقروناً 

حريتهم معرضة للخطر، خالفاً لألعراف والتزامات لبنان الدولية. فضالً عن كون تجرميهم 

للدخول خلسة يخالف بحد ذاته معايري الحامية الدولية. 

حامية  مجال  يف  القضاء  مستوى  عىل  تطورات  من  تاريخه  إىل  تحقق  ما  عىل  بناء 

عىل  او  السياسات  صعيد  عىل  مامثلة  بتطورات  لألسف  تقرتن  مل  الشخصية،  الحرية 

صعيد مامرسات االدارة اللبنانية، التي ال زالت ترص عىل أن لبنان ليس بلد لجوء “ال 

األجانب  قضايا  املعنية يف  املؤقتة  الوزارية  اللجنة  تقرير  كرر   كام  مؤقت”،  وال  دائم 

التي ال زالت تستخدم االحتجاز  السياسة  أيلول 2010. هذه  املنتهية محكومياتهم يف 

التعسفي املطول بعد انقضاء املحكومية القضائية و/أو من دون اإلحالة أمام القضاء 

وسيلة لرتجمة نفسها، وال زالت االدارة املعنية تتمنع عن تنفيذ األحكام القضائية املربمة 

التي اعتربت هذا االحتجاز تعسفياً وغري مرشوع، ويدخل يف إطار التعدي عىل الحرية 

الشخصية، ويلزم اإلدارة برفع هذا التعدي. 

نويص بأن تعمل الحكومة عىل تبني سياسة واضحة بهذا الصدد، من شأن تبنيها أن يضع 

التي  الوضعية،  وقوانينه  الدولية  لبنان  والتزامات  اللبناين  للدستور  االنتهاك  لهذا  حداً 

تحظر كلها وتعاقب عىل حجز الحرية الشخصية من دون أي سند قانوين، وعىل وضع 

إطار قانوين يتامىش مع التزامات لبنان الدستورية باحرتام الحق بالتامس اللجوء والحرية 

الشخصية، ومبدأ العرف الدويل القايض بعدم اإلعادة القرسية لالجئني وطالبي اللجوء 

إىل بلدانهم، وال سيام عن طريق: 

• لالحتجاز 	 حد  بوضع  القاضية  املربمة  األحكام  رأسها  وعىل  القضاء،  أعامل  احرتام 

التعسفي، وتنفيذها فوراً من دون أي تأخري، عمالً مببدأ فصل السلطات واستقاللية 

القضاء. 

أن تعمل الحكومة 

عىل تبني سياسة 

واضحة تجاه 

الالجئني ووضع حد 

النتهاك الدستور 

والتزامات لبنان 

الدولية
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• وضع حد ملامرسة االحتجاز التعسفي من دون أي مسّوغ قانوين، سواء أكان ذلك 	

من خالل استمرار االحتجاز بعد انقضاء العقوبة القضائية أم التربئة أم صدور حكم 

بإبطال التعقبات أو وقفها أو صدور قرار بإخالء السبيل، وذلك مبعزل عن جنسية 

الشخص املعني. 

• تفعيل الرقابة القضائية الدورية عىل أماكن االحتجاز مبختلف أنواعها، للتأكد من 	

عدم احتجاز أي شخص، وخاصة أي الجئ أو طالب لجوء، بشكل تعسفي.

• وضع اطار قانوين واضح ومتكامل ينظم اللجوء وفقا للمعايري الدولية ذات الصلة، 	

عن  اللجوء،  وطالبي  لالجئني  الحامية  توفر  ادارية  آليات  وضع  فورية،  وكخطوة 

طريق اقامات خاصة عىل اساس اللجوء او اعطاء مفاعيل قانونية لبطاقة الالجئ او 

طالب اللجوء، بهدف حامية االشخاص املعنيني من التوقيف لعدم حيازتهم اوراق 

ثبوتية او سند اقامة ومن االخراج القرسي من البالد سواء كان قرار االخراج قضائيا 

او اداري، وذلك نظرا لخصوصية الالجئ وعدم جواز معاملته معاملة االجانب.

• 	 ،1962 لعام  منه  والخروج  فيه  واإلقامة  لبنان  إىل  الدخول  تنظيم  قانون  تعديل 

بحيث يتم استثناء الالجئني وطالبي اللجوء من جرمي الدخول خلسة واإلقامة غري 

املرشوعة، عمال باملعايري الدولية ذات الصلة، كمرحلة أوىل للتوصل إىل وضع اإلطار 

القانوين املنظم للجوء وحامية حقوق الالجئني وطالبي اللجوء.

• ذات 	 واآلليات  السياسات  وضع  يف  املدين  املجتمع  منظامت  مع  الرشاكة  تفعيل 

العالقة بحامية الالجئني والحرية الشخصية. 

كام يوجد يف لبنان عدد يقدر بعرشات اآلالف من األشخاص عدميي الجنسية، سواء 

بفعل القانون أو الواقع، منهم مكتومو القيد ومنهم من ال يزالون قيد الدرس منذ 

ستينيات القرن املايض، ومنهم أوالد ألمهات لبنانيات من أزواج عدميي الجنسية. 

وبناء عىل النقاش الحاصل يف ملف الجنسية، ال سيام بالنسبة لحق املرأة اللبنانية 

يف منح جنسيتها لعائلتها، وانطالقاً من كون سنة 2011 كُرِّست عاملياً ملوضوع الحد 

من حاالت انعدام الجنسية، نويص السلطات اللبنانية باتخاذ التدابري اآلتية التي من 

شأنها الحد من حاالت انعدام الجنسية يف لبنان، ورفع التمييز عن املرأة اللبنانية يف 

ما يتعلق بحقها يف منح جنسيتها إىل عائلتها:

•  تعديل قوانني الجنسية بحيث تتامىش مع املعايري الدولية، ال سيام لناحية أسس 	

اكتساب الجنسية  و/أو التجنس يف لبنان، ورفع أي أحكام متييزية، وتوضيح األحكام 

هنالك  يكون  وبحيث  واإلجراءات،  التعريفات  لجهة  سيام  ال  الغامضة  القانونية 

جسم ترشيعي متكامل وواضح يرعى مسائل الجنسية والتجنس يف لبنان. 

وضع اطار قانوين 

واضح ومتكامل 

ينظم اللجوء وفقا 

للمعايري الدولية
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• إجراء مسح كامل لعدميي الجنسية مبختلف فئاتهم ال سيام مكتومي القيد، والقيام 	

الجنسية، ما يفسح املجال أمامهم للحصول  بحملة تسجيل وطنية عامة لعدميي 

عىل ما يعرّف عنهم أمام السلطات، ويسمح لهذه السلطات بتحديد أنواع انعدام 

الحلول املالمئة لكل منها والحد من ظاهرة  إيجاد  لبنان للعمل عىل  الجنسية يف 

انعدام الجنسية.

• وضع اطار قانوين ينظم وضع وحقوق عدميي الجنسية املسجلني بهذه الصفة، مام 	

يتيح لهم الوصول اىل الحقوق االساسية ويسهل عىل السلطات العمل عىل تنظيم 

اوضاع كافة فئات االشخاص املتواجدين عىل االرايض اللبنانية.

• وتسهيل 	 الجديدة  الوالدات  و/او  الزيجات  تسجيل  لتشجيع  حملة  إىل  املبادرة   

االجراءات القضائية للتسجيل املتأخر يف الحاالت التي انقضت فيها املهل القانونية 

للتسجيل، بحيث يتم تفادي ظهور حاالت كتامن قيد جديدة. 

وضع اطار قانوين 

ينظم وضع وحقوق 

عدميي الجنسية
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الوزراء املكلف السيد  ملحق باملذكرة إىل دولة رئيس مجلس 
نجيب ميقايت 

إصالح القضاء يف لبنان

بامتياز،  لبنان هي يف جوهرها ومنطلقها قضية وطنية  القضايئ يف   إن ورشة اإلصالح 

توجب تضافر كل الجهود من داخل الجسم القضايئ وخارجه من هيئات املجتمع املدين 

وممثليه ومكوناته كافة، من أجل تحقيق إصالح حقيقي للمؤسسة القضائية، يعيد ثقة 

الشعب بها، ويجعل الناس مطمئنني إىل عدالتها، عدالة تحمي الحريات العامة وحقوق 

املواطنني، وتعيل سلطة القانون فوق أي سلطة أخرى .

من هنا ال بد من إرساء قواعد جديدة تجعل القضاء مبأمن من التجاذبات السياسية 

والتدخالت من أي جهة أتت، مبا من شأنه أن يضمن توازناً فعلياً بني السلطة القضائية 

للبناين  الدستور  ملا نصت عليه رصاحة مقدمة  والترشيعة، وفقاً  التنفيذية  والسلطتني 

واملادة عرشون منه، وهو ما يتوافق متاماً مع الخطاب اإلصالحي لوثيقة الطائف التي 

كرست بوضوح وتدعيامً الستقالل القضاء، مبدأ انتخاب أعضاء مجلس القضاء األعىل . 

من هذا املنطلق ترمي التعديالت املقرتحة إىل ما يأيت : 

العدد . 1 يتجاوزهذا  األعىل، بحيث  القضاء  املنتخبني يف مجلس  األعضاء  زيادة عدد 

نصف األعضاء الذين يتألف منهم املجلس، األمر الذي سيساهم يف تعزيز استقالل 

السلطة القضائية، ألن اعتامد مبدأ االنتخاب من شأنه أن يأيت بأعضاء إىل املجلس 

املذكور بعيداً من التجاذبات واملحاصصة السياسية، بحيث يختار القضاة بأنفسهم 

ممثليهم وفقاً لألصول الدميقراطية. فالنظام الحايل القائم عىل أساس تعيني معظم 

أعضاء مجلس القضاء األعىل من قبل السلطة التنفيذية، قد شّكل وسيشكل املعرب 

األسايس لتدخل السلطة التنفيذية يف عمل القضاء. 

تحديد مدة والية األعضاء الحكميني يف هذا املجلس وجعلها غري قابلة للتجديد، . 2

األمر الذي من شأنه أن يضعف التأثريات السلبية آللية التعيني، بفعل إبعاد إغراءات 

التجديد عن األعضاء املذكورين. 

هذا . 3 وإعطاء  األعىل  القضاء  مبجلس  القضائية  التشكيالت  إجراء  صالحية  حرص 

املجلس صالحية إصدارها من دون مرسوم. 

كفاءة . 4 إىل  حرصاً  تستند  القضائية  التشكيالت  إجراء  يف  موضوعية  أسس  اعتامد 

ال بد من إرساء 

قواعد جديدة 

تجعل القضاء مبأمن 

من التجاذبات 

السياسية



47

ملحق 
تاسع

القايض ونزاهته وعلمه وإنتاجيته، وباالستناد إىل ملفه الشخيص

إلغاء املادة 132 من املرسوم االشرتاعي رقم 83/150 لعدم جواز إخضاع القضاة . 5

لنظام املوظفني، لتعارض ذلك مع مفهوم القضاء كسلطة. 

املادة 95 من . 6 إلغاء  السيايس عن طريق  أو  التعسفي  الرصف  القضاة من  حامية 

املرسوم املشار إليه.

تعديل النصوص القانونية التي تحدد عالقة النائب العام التمييزي بوزير العدل، . 7

فصل  ملبدأ  احرتاماً  يقتيض  املذكور،  بالوزير  العامة  النيابة  ارتبطت  وإن  بحيث 

السلطات، أن ال يعطى الوزير الحق يف توجيه تعليامت مقيدة للنائب العام، وهو 

)رقم  الحايل  القضايئ  التنظيم  قانون  45من  املادة  نص  من  بوضوح  اليستفاد  ما 

83/150 ( التي تنص عىل ربط النيابات العامة مبارشة بسلطة وزير العدل.

يف السياق عينه ال بد من تعديل بعض النصوص ااملتعلقة بعمل النيابات العامة والتي 

تُخضع املحامني العامني لهرمية صارمة، ميارسها مدعي عام التمييز مبا يتناىف مع طبيعة 

إىل  باالستناد  القرارات  اتخاذ  يف  حقهم  من  حرمانهم  إىل  ويؤدي  القضائية  وظيفتهم 

للنصوص  التمييزي وفقاً  العام  فالنائب  إليه ضمريهم ووجدانهم،  يرتاح  قناعاتهم وما 

الحالية، ال سيام املواد 31 وحتى 32 من قانون التنظيم القضايئ املذكور، إضافة إىل املادة 

13 أ.م.م.، التي تعطي النائب العام لدى محكمة التمييز صالحية اإلرشاف عىل جميع 

النيابات العامة يف لبنان مبا فيها النيابة العامة املالية والعسكرية، فله أن يوجه إليهم 

الوحيد  الهامش  العام، بحيث يقترص  الحق  تعليامت خطية وشفهية يف تسيري دعوى 

املتاح لهم عىل حرية الكالم يف أثناء الجلسات، كام أن يطلع عىل ملف التحقيق. 

فإن صح أن النيابة العامة هي فريق يف الدعوى مهمتها األساسية تنحرص يف مالحقة 

اندماج هذا  يعني  أال  ذلك يجب  أن  إال  الحكم،  أمام قضاء  مرتكبيها  وإحالة  الجرائم 

الجهاز يف أجهزة الدولة، مبا يلغي استقالليته كجهاز قضايئ مستقل ومتجرد، يقتيض أن 

يكون همه الوحيد حامية الناس واملحافظة عىل أمن املجتمع وسالمته. 

من هنا، فإن حرص كل الصالحيات يف شخص واحد هو مدعي عام التمييز، مرتبط بحكم 

اإلنسان يف  املواطنني وحقوق  يعرّض حقوق  أن  التنفيذية، من شأنه  بالسلطة  تعيينه 

لبنان عامة ملخاطر كبرية قد تنشأ يف الغالب بفعل طغيان منطق السلطة عىل منطق 

القانون. 

لذلك،  ومع املحافظة عىل الطابع الخاص الذي تتميز به النيابة العامة كسلطة مالحقة 

تقوم بتحريك الدعوى العامة باسم املجتمع، ال بد من وضع ضوابط تحّصنها وتؤمن 

حيادها واستقاللها. 

تعديل بعض 

النصوص ااملتعلقة 

بعمل النيابات 

العامة والتي تُخضع 

املحامني العامني 

لهرمية صارمة
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إىل  ترمي  العامة  النيابة  وظائف  ما خص  يف  املقرتحة،  التعديالت  فإن  تقدم،  ملا  تبعاً 

تحقيق ما يأيت:

• تحديد مدة والية مدعي عام التمييز بحيث ال تتجاوز الخمس سنوات وعىل أن 	

تكون غري قابلة للتجديد.

أوالً تحديد أطر عالقة مدعي عام التمييز بوزير العدل بحيث ال يعود لهذا األخري توجيه 

تعليامت مقيدة إىل املدعي العام التمييزي 

ثانياً عدم جواز توجيه مدعي عام التمييز تعليامت إىل املحامي العام االستئنايف بوجوب 

االمتناع عن املالحقة، إمنا له أن يطلب فقط السري بالدعوى العامة. 

• دون 	 الجنحية  القضايا  يف  السلطة  تنحرص هذه  املالحقة:  االستنسابية يف  السلطة 

الجنائية منها.
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تعلقيات اولية عىل الخطة املقرتحة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لالصالح 
االقتصادي واالجتامعي

20 حزيران 2012

تأيت الخطة التي يقرتحها مقام رئاسة مجلس الوزراء لالصالح االقتصادي واالجتامعي يف ظل ظروف معقدة 

متر بها البالد ويف وقت تعصف فيه االزمة املالية واالقتصادية واملناخية العاملية، والتي انطلقت من اسواق 

النامية مثل لبنان، باالضافة اىل ازمة ارتفاع  الواليات املتحدة واوروبا ولكن رسعان ما طالت اسواق الدول 

اسعار املواد الغذائية والطاقة بشكل مثري ويدعو اىل القلق.

لذلك فاملقاربات التي تتضمنها الورقة االصالحية مل تأخذ بعني االعتبار التطورات الدولية واالقليمية والتي 

جاءت لتؤكد عىل وجوب التحول من االقتصاد الريعي غري املنتج، والذي يؤدي اىل منو ال ينعكس بالرضورة 

عىل التنمية  ايجابا، ال بل يعزز الفوارق الجغرافية والقطاعية واالجتامعية ويساهم يف تهميش دور الدولة، 

مبا هي اداة ناظمة وواقية لحقوق املواطنني.

لذلك فاننا ندعو اىل حوار وطني يتناول املفهوم التنموي الذي تقاربه الورقة وذلك الذي يفرتض ان تتبناه 

املفهوم  اىل  يرتكز  الذي  ذلك  هو  اعتامده  املطلوب  املفهوم  بان  نعتقد  ونحن  والحكومة.  اللبنانية  الدولة 

التنمية واحرتام منظومة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، كام جاء  الحقويف للمواطنني )الحق يف 

يف تقرير املراجعة الدولية الشاملة والذي رفعته الحكومة اللبنانية اىل مجلس حقوق االنسان يف شهر ايلول 

لحقوق  الشاملة  الدورية  املراجعة  اىل  لبنان  أعده  الذي  التقرير  مع  ينسجم  الذي  املفهوم  وبالتايل   )2010

ما  اىل  باالضافة  هذا  والربامج.  الخطط  لقياس صالحيات  كمعايري  الحقوقية  املنظومة  يأخذ  والذي  االنسان 

توصلت اليه اللجنة النيابية لحقوق االنسان يف اطار االعداد للخطة الوطنية لحقوق االنسان. املطلوب مقاربة 

تنموية تؤدي اىل العدالة واالنصاف وتعزز القدرات االنتاجية للمواطنني وتقوي االنتاج الوطني. ان عملية 

خلق فرص العمل الالئق يف لبنان ال ميكن ان تنفصل عن عملية اعادة استنهاض القطاعات االنتاجية والتي 

شهدت تراجعا يف  العقود االخرية يف مساهمتها يف الناتج االجاميل املحيل باالضافة اىل مساهمتها يف خلق فرص 

عمل .ان هذه العملية هي مسار بعيد املدى يرتبط عضويا باعادة النظر يف كيفية استخدام السياسات املالية 

والنقدية لدعم العجلة االنتاجية واالستثامر يف االنتاج ذات القيمة املضافة1.

واننا اذ نثمن الجهود التي تبذل يف هذا املجال والتي تسعى اىل اقرتاح مرشوع اصالحي، ولكن وفوق كل شئ، 

نثمن الرغبة يف التشاور مع مختلف الفئات للوقوف عند املالحظات والتصورات ملختلف االطراف املكونة 

1  اجلدول املرفق 
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للمجتمع اللبناين. ان هذه الخطوة الجدية والتي  تتطلب املزيد من املشاركة، مل تقترص اىل الدعوة اىل اجتامع، 

ال بل اعطت املجال امام املساهامت الخطية وفق مهلة زمنية كافية نسبيا. 

ويف هذا املجال، نعود اىل رضورة ان تكون لهذه االستشارات آليات تساعد عىل تفعيلها والتأكد من انها وصلت 

اىل الجهات املعنية، ولعل ابرز هذه االليات هو املجلس االقتصادي واالجتامعي والذي انتهت مدته منذ ما 

يقارب العرش سنوات والزال حتى االن معطال. 

كام نود التذكري باملذكرة التي سبق ورفعتها مجموعة من منظامت املجتمع املدين بتاريخ 17 حزيران 2011 

إبان تشكيل الحكومة وانطالق املشاورات العداد بيانها الوزاري، حيث جاء يف املذكرة وجوب ترابط االصالح 

هذا  ويف  مالحق.  تسعة  باملذكرة  ألحق  لذلك  والثقايف،  واالجتامعي  االقتصادي  باالصالح  واالداري  السيايس 

املجال نود اعادة التأكيد عىل ما جاء يف هذه املذكرة ومالحقها. )35 منظمة وشبكة وقعت عىل املذكرة التي 

سلمت اىل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20 أيلول 2011 وهي مرفقة ربطا مع هذه املذكرة(.

مالحظات عامة عىل الخطة 

للتنمية  الوطنية  الخطة  آخرها  وكان  سابقا  بذلت  التي  الجهود  االعتبار  بعني  تأخذ  ال  املقرتحة  الخطة  ان 

االجتامعية والتي اقرتحها وزير الشؤون االجتامعية الدكتور سليم الصايغ، والتي، وإن كانت منقوصة ولدينا 

انها تضمنت مسائل جوهرية ال بد من إعارتها االهتامم املطلوب. كام ان  الكثري من املالحظات عليها، اال 

الخطة ال تنظر اىل التقارير التي أعدت منذ سنوات من بينها الدراسة حول االوضاع املعيشية للسكان والتي 

تتضمن اقرتاحات عملية وملموسة للتدخل القطاعي والجغرايف ومالمح اسرتاتيجية للحد من الفقر يف لبنان.

كام ان الخطة التنموية الشاملة غائبة عن الورقة املقرتحة حيث انه يفرتض فيها ان تتناول مختلف القطاعات 

مبا يف ذلك قطاع الزراعة والتنمية الريفية والذي يغيب بالكامل عن الخطة املقرتحة. فالزراعة لها مساهمة 

يف االقتصاد الوطني ولكن لها بعد اجتامعي ال بد من االستفادة منه، وقد اعلن عن جهود قامت بها وزارة 

الزراعة للننهوض بالقطاع ومل تؤخذ باالعتبار يف هذه الخطة. ما يطرح مسألة التنسيق بني الوزارات وهي من 

رضوريات النهوض بالحقوق االقتصادية واالجتامعية للمواطنني.

هذا باالضافة اىل ان الالمركزية االدارية املوسعة باتت مسألة حيوية ورضورية السيام يف مجال التنمية الريفية 

ولكن أيضا لتعزيز املشاركة واملساءلة واملحاسبة من خالل الهيئات املحلية املنتخبة.  فمعالجة املركزية كام 

وردت يف الخطة، حيث تقترص عىل بريوت وجبل لبنان فقط، يف حني ان مفهومنا للمعالجة ال يقترص عىل 

ايجاد مراكز اخرى لبريوت كام ورد فيها، فتقرتح مثال طرابلس كمركزا اضافيا، السيام ايجاد املناطق التجارية 

الحرة فيها، والتي لن تجدي الكثري نظرا لالوضاع العامة التي نعيشها. ال سيام لجهة خلق فرص العمل الالئق 

للمواطنني.

الالمركزية تتطلب وضع خطة وطنية للتنمية املحلية مبا يف ذلك خطة وطنية للنقل تصل اىل كافة املناطق 

وبكلفة معقولة باالضافة اىل شبكة الطرق التي تساهم يف الحد من النزوح اىل املناطق الحرضية )سنأيت عىل 

ذكرها الحقا من ضمن الحديث عن االسرتاتيجية الوطنية للنقل(. 
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حول سياسة االجور

عىل الحكومة احرتام وتطبيق نص القانون رقم 36 / 67 الصادر بتاريخ 16 ايار سنة 1967، واملتعلق »بتعيني 

الحد االدىن الرسمي الجور املستخدمني والعامل ومعدل غالء املعيشة ». إذ جاء يف املادة السادسة: للحكومة 

ان تحدد مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء، عند االقتضاء وكلام دعت الحاجة الحد االدىن الرسمي لالجور ونسبة 

غالء املعيشة وكيفية تطبيقها بناء عىل الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة املعيشة التي تضعها وزارة 

التصميم العام2 وعىل الوزارة املذكورة ان تضع هذه الدراسات والجداول مرة كل سنتني عىل االقل. 

حول التجارة 

التنهبه اىل  ويف هذا املجال، ويف معرض الحديث عن املناطق التجارية الحرة )يف طرابلس مثال(، ال بد من 

النتائج املرجوة، إن عىل مستوى  تجارب وقعت مؤخرا يف بعض الدول املجاروة )االردن مثال( ومل تكن لها 

التشغيل والعمل او عىل مستوى املردود الرضيبي والجمريك او عىل املستوى التجاري او خلق فرص العمل 

الالئق للمواطنني. 

ويف هذا املجال ايضا، تلحظ الخطة تعزيز االتفاقيات الثنائية مع بلدان رشيكة تجاريا، فندعو اىل وجوب اعتامد 

توجهات وطنية واضحة تلحظ احتياجات وتحديات مختلف القطاعات قبل التوقيع عىل هذه االتفاقيات. كام 

وانه ال بد من اعتامد اسرتاتيجية وطنية وخطة توجيهية تحدد االهداف من التجارة الخارجية السيام يف دعمها 

التي تعقد، لئال تؤدي  التنمية الوطنية وتعزيز االنتاج واالقتصاد الوطني فتعتمد يف كل االتفاقيات  لجهود 

اىل مضاعفات خطرية غري قابلة للعودة عنها فيام لو جاءت مرتجلة وال تلحظ مالحظات مختلف القطاعات 

الوطنية.  اذ ان هذه االتفاقيات تريس سلسلة من القواعد والقوانني التي قد تحد من امكانية الحكومات 

الوطنية الترصف بالعديد من ادوات سياساتية اقتصادية- مثل سياسة االستثامر وسياسة التعرفة الجمركية 

عامة ضمن  الخارجية  التجارة  و وضع سياسة  اثرها  دراسة  القطاعي وغريها- يف حال عدم  الدعم  ،سياسة 

مقاربة منسجمة مع اهداف دعم االنتاج الوطني والقطاع الخاص الوطني. من هذا املنطلق، 

اىل معدالت3  الجمركية  التعرفة  بتخفيض  اتخذ عام 2000 والذي قىض  الذي  للقرار  تقييم جدي  بد من  ال 

اقل بكثري من التعرفة الجمركية املطبقة يف دول نامية مشابهة للبنان، حيث يصل مؤرش التعرفة الجمركية 

التعرفة املطبقة اىل ٦.٩٪ )من أدىن املعدالت يف املنطقة العربية  اليوم اىل ٥٪ بينام يصل معدل  التقييدية 

بينام لدى لبنان حوايل 37.8٪ من بنود التعرفة الجمركية هي صفر )بحسب البنك الدويل(، يف حني ال توجد 

رضورة لذلك لالنضامم اىل االتفاقيات التجارية الدولية املتعددة االطراف والثنائية. وبالتايل فان اعادة التعرفة 

الجمركية اىل بعض السلع تساهم يف حامية االنتاج الوطني من جهة وتؤمن مدخوال للخزينة العامة. 

اىت هذا القرار- الذي اتخذ كجزء من دعم التجارة الخارجية للبنان - عىل قدرات العديد من مرافق القطاع 

ت خطة وزارة الصناعة اللبنانية  الخاص املنتج وقلص من فرص منو وتوسع العديد منها. ويف هذا الخصوص، نصَّ

اللبناين عام 2010”- بوضوح عىل  للشباب  “اإلنتاج  )أغسطس( 2005 وحملت عنوان  ت يف آب  أًِعدَّ -التي 

2   بعد الغاء وزارة التصميم العام انشئت لجنة مؤرش الغالء مبوجب املرسوم رقم 4206 / 81  واملنشور فيام بعد )هذه املالحظة 

وردت يف اسفل نص القانون(  
info.worldbank.org/etools/wti/docs/Lebanon_brief.pdf   3
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تعلقيات اولية عىل الخطة املقرتحة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لالصالح االقتصادي واالجتامعي

أنَّ مثَّة انعداماً للتنسيق ضمن عملية صنع القرار يف لبنان؛ وهو ما يدفع غالباً إىل تبنِّي سياسات وإجراءات 

اقتصادية تؤثر سلباً عىل القطاعات اإلنتاجية، بالرغم من أنَّ هذه اإلجراءات ال يقتضيها بالرضورة التحرير 

االقتصادي وسياسات السوق الحرة.

يتعلق  ما  خاصة   - الخطة  يف  املذكورة  االقتصادي  النمو  مثلث  عنارص  ربط  الرضوري  ملن  فانه  هنا،  من 

باالستثامرات االجنبية والصادرات اللبنانية- ربطا محمكا باالهداف التنموية للبالد مبا يف ذلك اعادة استنهاض 

القطاعات االنتاجية وتوفري فرص العمل، مام يستلزم تكريس هذا التوجه يف الترشيعات واملراسيم  واالتفاقيات 

التي ستقر  يف مجال االستثامر والتجارة. مع االخذ بعني االعتبار ان  تطوير “بيئة االعامل” بناء عىل توصيات 

تقرير “مامرسة انشطة االعامل” للبنك الدويل- ال يعالج مسآلة ربط االستثامر بالتنمية، وهي املسألة التي 

تشكل التحدي االسايس امام لبنان

من الخطوات الرضورية يف هذا املجال مسآلة تقييم االثر التنموي - من ناحية االثر عىل قطاعات االنتاج 

وخلق فرص عمل وتعزيز دور قطاع االعامل املحيل- لكل من اتفاقيات التجارة واالستثامر القامئة يف لبنان او 

املطروحة للمفاوضات.  

اما الترشيعات املقرتحة يف مجال تعزيز القطاع الخاص، فمن  الرضوري  ضامن اليات واضحة ملشاورات عامة 

تستقيص اراء وطروحات  الفرقاء االقتصاديني واالجتامعيني مبا يف ذلك قوى املجتمع املدين - مبا يضمن ربط 

هذه القوانني املقرتحة وخاصة قانون الرشاكة ما بني القطاع الخاص والعام باملخرج التنموي وباليات الشفافية 

والنزاهة املتوخاة.

السياسة الرضيبة 

اما عن السياسات الرضيبية، فالكل متنى عىل الحكومة ان ال تضاف الرضيبة عىل القيمة املضافة ال بل اقرتحت 

بتعزيز  تواجه  الجباية  القدرة عىل  عدم  ان  تصاعدي،  وبشكل  منها  املرتفعة  املداخيل  الرضيبة عىل  زيادة 

القدرة عىل الجباية وال تكون من خالل تجاوز التهرب الرضيبي وزيادة االعباء عىل املواطنني

مثال ال نرى ان الرضيبة عىل البنزين هو اقرتاح جيد اذ انها رضيبة غري مالمئة كونها تزيد من االعباء يف ظل 

غياب خطة وطنية للنقل العام )التوجهات املقرتحة يف الخطة عامة وغري محددة االهداف بوضوح وال املهل 

الزمنية(.

ان تكون هناك رضيبة عىل  البحرية والنهرية ولكن يفرتض  املخالفات السيام عىل االمالك  ال تجوز تسوية 

استغاللها واالستثامرات غري املرشوعة عليها ريثام يتم اسرتجاعها بعد ان تتمكن الدولة من فرض سلطتها عىل 

كامل االرايض اللبنانية وامام كل املواطنني. 

الرشاكة مع القطاع الخاص

يف الحديث عن الرشاكة بني القطاعني العام والخاص فهي غري واضحة ومبهمة، ففي ظل ضعف القطاع العام 

تصبح الهيمنة للقطاع الخاص يف الوقت الذي نحتاج فيه اىل قطاع عام متمكن وفاعل ونزيه لكل نتأكد من 

قدرته هىل مراقبة اداء القطاع الخاص من جهة وعىل حامية حقوق املواطنني من جهة ثانية 
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املقصود، السيام ما خص  الخاص  القطاع  نود تحديد  اننا  االجتامعية للرشكات، كام  املسؤولية  نذكر مببادئ 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة التي يفرتض ان تدعم ومتكن لتصبح قادرة عىل املنافسة الحرة والعادلة مع 

املؤسسات الكبرية والرشكات العمالقة

ان التنمية الوطنية تتم من خالل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتي تضمن فرصا للعمل وتعزز االنتاج 

الوطني وتساهم يف االقتصاد املستدام 

العام  القطاع  تطوير  اىل  االشارة  تتم  والترشكة ولكن ال  الخاص  القطاع  الحديث عن  يتم  السياق،  ويف هذا 

ومتكينه ليك يصبح رشيكا وليس تابعا يف اطار العالقة غري املتوازنة وغري املتكافئة، لذلك ندعو اىل التوجه نحو 

تنمية قدرات القطاع العام بعد ترشيقه ومتكينه. 

إن تطبيق برامج الخصخصة يف ظل ضعف القطاع العام وتفيش ظاهرة الفساد والقدرة عىل املساءلة واملحاسبة 

ان  املطلوبة عىل  والنوعية  الكمية  املواصفات  وفق  الخدمات  تلقي  املواطنني يف  يشكل خطرا عىل حقوق 

يكون مبقدور كل مواطن تلقي هذه الخدمة كحق من حقوقه، السيام يف مجاالت الصحة والتعليم والحامية 

االجتامعية وكذلك يف مجال االتصاالت والطاقة والنقل والسكن.

قطاع االتصاالت

يجب النظر اىل قطاع االتصاالت بوصفه الية من اليات تحقيق التنمية وبالتايل فان »اإلتصال باالنرتنت« بات 

حقاً يف الجيل الرابع من حقوق اإلنسان )right to connectivity(. إن كلفة ونوعية االنرتنت يف لبنان غري 

مقبولة وهو مفتاح للرتبية والتنمية

العامة  السياسات  عىل  االطالع  يف  االساسية  االنسان  حقوق  من  حقا  يعترب  املعلومات  اىل  الوصول  ان  كام 

واملشاركة وممن اليات املساءلة واملحاسبة، وبالتايل ال بد من ان تلحظ الخطة الجانب املتعلق بقانون الوصول 

اىل املعلومات ووضع كل ادواته وقراراته التنفيذية.

الحامية االجتامعية 

تشري الخطة اىل الربنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون االجتامعية حيث تستهدف االرس االكرث فقرا. املطلوب 

هو اعتامد سياسة تنموية شاملة التي تتوجه نحو معالجة التحديات يف السياسات واالسباب الفعلية للفقر. 

إن املقاربة التنموية الشاملة تفرتض ان تكون هناك فئات مستهدفة ال بل تأخذ باالعتبار مسؤولية الدولة 

عن رعاية كافة مواطنيها. من هنا فاملقاربة يجب ان تكون شاملة، ومن ضمنها تنفذ برامج تستهدف الفئات 

االكرث عرضة وليس العكس.

التعليم:

إن الخطاب السيايس يعرتف بأن ثروة لبنان هي يف موارده البرشية، إن بناء هذه املوارد وتطويرها يتطلب 

اعتامد سياسات تربوية وتعليمية تساعد عىل تحسني نوعية التعليم العام الرسمي والجامعي وجودته، وتؤّمن 

تكافؤ الفرص للطالب عرب توسيع االنفاق ودعم الجامعة اللبنانية عىل وجه التحديد. خصخصة التعليم يف 
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بلد كلبنان قد تعني تطييفه ومذهبته بحيث يصار اىل تربية مواطنني ال تجمعهم القيم ذاتها يف الوقت الذي 

يفرتض ان تنشئهم املدرسة عىل القيم والتعاليم الدينية وليس عىل الفئوية واملذهبية. كام ال بد من التوقف 

عند االنفاق العام عىل التعليم لدعم التعليم الخاص وشبه املجاين يف الوقت الذي يفرتض ان يرتكز االنفاق 

العام يف هذا املجال عىل دعم التعليم الرسمي ال سيام الجامعي منه

تشري التقارير اىل ان عدد املدارس يف القطاعني العام والخاص يتساوى يف الوقت ان عدد طالب املدارس الخاص 

يساوى حوايل %40 منهم يف املدارس الخاصة. ان املستوى املتدين للمدرسة الرسمية يؤدي اىل التمييز بحق 

خريجيها 

انتاجه  وتطوير  املجتمع  تطوير  يف  مضاعفاً  أثراً  العايل  التعليم  يكتسب  املعرفة  باقتصاد  يسمى  ما  ظل  يف 

املعريف، وتعرتف جميع املؤسسات الدولية اليوم مبا فيها البنك الدويل )تقرير2002( بأهمية التعليم العايل 

هو  العايل  فالتعليم  النامية.  للمجتمعات  الرضوري  والتحديث  النمو  دورات  ترتيب  أعادة  يف  الهام  ودوره 

املصنع للعارفني ومنتجي املعرفة. تشري الوثيقة اىل توفري نوعية تعليم جيدة لكل اللبنانيني، يف هذا املجال ال 

تشري الوثيقة اىل كيفية دمج االطفال ذوي االعاقة يف الوقت الذي تخصص لهم مراكز للرعاية يف الوقت الذي 

ترفض املدارس الخاصة قبولهم.

الصحة

السياسة الصحية تتطلب برامج للرعاية الشاملة وليس برامج لتغطية العالج، فالصحة الوقائية اقل كلفة وتحد 

من االنفاق عىل العالج. كام ان توحيد الصناديق الضامنة تخف من الهدر وتوحد املقاربات والتي يفرتض ان 

تتم من خالل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي. والذي يفرتض ان يضمن التغطية الشاملة ولكل املواطنني 

يف الوقت الذي ال تعود فيه هناك رضورة للصناديق االخرى كاللواء الطبي وتعاونية املوظفني وصناديق القوى 

االمن وغريها.

االشخاص ذوي االعاقة

يف  الترسيع  تضمن  قد  للحكومة  الوزاري  البيان  أن  من  وبالرغم  االعاقة،  ذوي  باالشخاص  يتعلق  فيام  اما 

استصدار املراسيم التطبيقية للقانون 2000/220، واملصادقة عىل االتفاقية الدولية اآلنفة الذكر، إال أن شيئا 

من ذلك مل يحصل حتى االن.

وتكمن املشكلة األساسية يف مجال وصول األشخاص املعوقني إىل حقوقهم يف أن كل الخدمات التي توفرها 

املجتمع،  فئات  باقي  فئة منفصلة عن  اإلنسان. وتعتربهم  ترتكز إىل مبادئ حقوق  لبنان ال  لهم يف  الدولة 

معتمدة مبادئ العمل الخريي يف الخدمات التي توفرها لهم. أما السياسات املطبقة عىل مستوى وطني يف 

دمجهم  عىل  تعمل  وإسرتاتيجية  متكاملة  رؤية  وجود  عدم  عىل  فتدل  املعوقني  األشخاص  مجاالت حقوق 

وتوفري حقوقهم عىل كافة الصعد.
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البيئة: 

والنفايات  الحرجية  )الرثوة  الخطة  يف  املقرتحة  الثالثة  القطاعات  عىل  البيئية  املقاربة  تقترص  ان  يفرتض  ال 

تتناول  املائية والطبيعية االخرى كام  املوارد  تتناول  الصلبة واملقالع  والكسارات( ال بل هي مقاربة أشمل 

امللوثات االساسية االنتاجية واالستهالكية، وقطاعات أساسية كالنقل والطاقة.

عىل صعيد النقل: ال بد من إتخاذ اإلجراءات الالزمة )رضائبية، جمركية، قوانني...( لتعزيز إستخدام النقل العام 

ووسائل النقل النظيف واألقل تلوثاً، عىل ان يكون دامجا ويسمح لذوي االعاقة باستخدامه بشكل مستقل

الصناعة  الزراعة،  سيام  وال  كافة  القطاعات  يف  املياه  هدر  من  للتخفيف  الالزمة  اإلجراءات  إتخاذ  املياه: 

والسياحة. وتجنب أو تخفيف تلوث املياه من املصدر.

املقالع واملرامل: إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل املرامل واملقالع وتطوير القوانني الناظمة لها والتشدد 

القوانني  بتنفيذ  فتوش  نقوال  الوزير  الخاصة مبعايل  للمقالع  املقرة  التعويضات  دفع  ربط  )مثال  تنفيذها  يف 

املتعلقة بإعادة تأهيل املقالع التابعة له(.

التخفيف  الصلبة وإعتامد سياسات  النفايات  إدارة ملف  البلديات يف  تعزيز وتقوية دور  الصلبة:  النفايات 

من اإلستهالك وإعادة اإلستعامل وتدوير النفايات من املصدر. وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشجيع ورمبا فرض 

معالجة املخلفات للمنتجات اإلستهالكية عىل ُمنتجيها وُمستورديها )املرشوبات الغازية، املياه املعبأة، الحليب 

املعبأ...(.

الطاقة: إن تعهد لبنان باإلعتامد عىل الطاقة الخرضاء بنسبة %12 يف العام 2020 يتطلب آليات وخطط جدية 

لتحقيقه. إن تفعيل مبدأ إنشاء محطات خاصة خرضاء لتوليد الطاقة وربطها بالشبكة العامة مقابل بدل هو 

أمر جيد، كام أن تشجيع املواطنني عىل إستعامل السخانات الشمسية هو أمر مطلوب أيضاً.

القضاء: اإلرساع يف تعيني املّدعني العامني البيئيني وتزويدهم بالوسائل املطلوبة لتفعيل دورهم.

ان مقاربة الحكومة للبيئة يجب أن تنطلق من مبدأ أخذ كافة اإلجراءات لتجنب أو التخفيف من املشاكل 

البيئية وليس معالجة آثارها بعد وقوعها.
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تعلقيات اولية عىل الخطة املقرتحة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لالصالح االقتصادي واالجتامعي

الجمعيات املوقعة عىل املذكرة:

شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية )وتضم يف عضويتها من لبنان 4 شبكات وجمعيتان( . 1

الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية . 2

الجمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات . 3

اتحاد املقعدين اللبنانيني. 4

املنرب املدين األورويب املتوسطي )ويضم يف عضويته 34 جمعية لبنانية( . 5

الحركة الثقافية انطلياس. 6

الحركة االجتامعية. 7

نحو املواطنية. 8

اللجنة االهلية ملتابعة قضايا املرأة. 9

التجمع النسايئ الدميقراطي اللبناين. 10

تجمع املؤسسات االهلية يف صيدا )ويضم أكرث من 50 جمعية لبنانية( . 11

املركز اللبناين للتدريب النقايب . 12

املنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان. 13

االتحاد النسايئ التقدمي. 14

مركز الرشاكة للتنمية والدميقراطية  . 15

مركز تنمية املوارد. 16

متطوعون بال حدود. 17

املركز الوطني للتنمية والتأهيل. 18

املركز الحقوقي لقضايا الشأن العام . 19

املؤسسة اللبنانية للسلم االهيل الدائم . 20

املركز اللبناين للرتبية املدنية . 21

مؤسسة مهارات. 22

الشبكة املسكونية ملنارصة االشخاص املعوقني. 23

الهيئة اللبنانية للبيئة والتنمية  . 24

جمعية امليدان للبحوث والتنمية . 25

املرصد اللبناين لحقوق العامل واملوظفني. 26

الجهد املشرتك. 27


